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RESUMO

O tema da qualidade dos serviços prestados tem-se demonstrado oportuno, robusto,
contemporâneo e consistente, tanto na perspectiva da construção do conhecimento,
quanto na execução de políticas e estratégias nas empresas. A área do turismo,
notadamente, oferece um vasto conteúdo teórico e metodológico para estudos.
Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar a aplicação do índice
de satisfação do turista (IST), conforme o Modelo Hong Kong, na rede hoteleira de
João Monlevade-MG. Conforme dados da Ademon (2010), o município de João
Monlevade-MG tornou-se referência e pólo regional em inúmeros serviços e parte
agora para a construção de um futuro promissor. Diante disso, a preocupação
central desta pesquisa está concentrada na aplicação do Modelo Hong Kong para a
análise da estrutura oferecida pelo segmento de hotéis na cidade de João
Monlevade, buscando a adequação de suas estratégias mercadológicas, com a
finalidade de analisar uma diversidade de atrativos que vêm ao encontro às
necessidades do turista de negócios e de eventos. Para isso, a metodologia de
pesquisa utilizada foi a descritiva, com abordagens quantitativa e qualitativa,
aplicada

a

218

(duzentos

e

dezoito)

hóspedes/clientes

e

6

(seis)

gerentes/proprietários de seis hotéis da rede hoteleira. No que tange à aplicabilidade
e validade do Modelo Hong Kong, é possível assegurar que o modelo analítico é
relativamente consistente, na explicabilidade do fenômeno da qualidade do serviço
turístico. Observou-se razoável nível de correlação entre os construtos do modelo. O
modelo se demonstrou significativo estatisticamente, para a análise do construto
dependente Lealdade do cliente, razão de ser do serviço turístico. As principais
conclusões referentes ao estado da atividade de prestação de serviços indicam que
tanto os gestores/proprietários, quanto os hóspedes/clientes estão satisfeitos com o
serviço hoteleiro, embora reconheçam pontos de melhoria.

Palavras-chave: Marketing de Serviços. O Mercado Turístico. A Hotelaria. O Modelo
Hong Kong.
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ABSTRACT

The theme of the service quality has been shown appropriate, robust, contemporary
and consistently, both from the perspective of the construction of knowledge, as in
the implementation of policies and strategies in companies. The area of tourism,
notably, offers a broad theoretical knowledge and methodological studies. In this
context, this paper aims to examine the application of tourist satisfaction index (TSI),
according to the Hong Kong model, the chain of João Monlevade-MG. According to
data from Ademon (2010), the city of João Monlevade MG-reference and became a
regional center for the numerous services and now to build a promising future. Thus,
the central concern of this research is focused on implementing the Hong Kong
model for analyzing the structure offered by the hotel segment in João Monlevade, in
order to adjust their marketing strategies in order to analyze a variety of attractions
that come to meet the needs of tourists and business events. For this, the research
methodology used was descriptive, with quantitative and qualitative approaches,
applied

to

218

(two

hundred

and

eighteen)

guests/clients

and

six

(6)

managers/owners of six hotels chain. Regarding the applicability and validity of the
Hong Kong model, it is possible to ensure that the analytical model is relatively
consistent in explicability the phenomenon of quality of tourist service. We observed
a reasonable degree of correlation between the constructs of the model. The model
showed statistically significant for the analysis of the dependent construct customer
loyalty, reason being the tourist service. The main conclusions regarding the state of
rendering of services indicate that both managers / owners, as guests / clients are
satisfied with the hotel service, while recognizing areas for improvement.

Keywords: Marketing Services. The Tourism Market. The Hospitality. The Model
Hong Kong.
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1 INTRODUÇÃO: CONTEXTUALIZANDO O ESTUDO

O mundo tem presenciado, mais intensamente a partir da primeira década deste
século, as inúmeras modificações em todos os setores da economia. Em meio a
tantas transformações, em conseqüência da abertura dos mercados, da globalização
da economia, da expansão tecnológica e do aprimoramento dos meios de
comunicação, entre outros fatores, foram responsáveis pelo crescimento da
movimentação turística, facilitando e estimulando o deslocamento para fins de
alianças estratégicas, conhecimento, troca de experiências, informações e geração
de negócios.

No que se refere ao turismo, sujeito e objeto deste estudo, esse setor tornou-se uma
das maiores atividades mundiais em termos de importância socioeconômica e
cultural (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010). Como relata Acerenza (2002, p. 61) o
desenvolvimento que o turismo apresenta atualmente é fruto da evolução
manifestada como uma conseqüência do grau de avanço que a humanidade tem
experimentado no transcurso do tempo.

No contexto das grandes mudanças, cabe ressaltar um fato importante ocorrido em
2001, pelo qual o setor passou pela maior crise da história, devido aos atentados às
torres do World Trade Center em Nova York. Desde então, as pessoas se tornaram
mais cautelosas em relação às viagens, gerando assim, inúmeras dúvidas em
relação à segurança, fazendo com que as empresas busquem novas estratégias
mercadológicas. Este fenômeno vem sendo, lenta e gradualmente, normalizado, em
virtude dos esforços de países, empresas e pessoas interessadas na locomoção
humana.

Assim sendo, o turismo pode ser definido como a ciência, a arte e o negócio de
atrair visitantes, transportá-los, hospedá-los e cuidar gentilmente de suas
necessidades e seus desejos (GOELDNER et al, 2002).

Vale ressaltar que nos últimos anos, quase todos os países do mundo tomaram
medidas para aumentar o número de visitantes. A queda no custo do transporte

19

aéreo

e

o

desenvolvimento

de

recursos

tecnológicos,

como

a

Internet,

proporcionaram novas oportunidades para que países e empresas de turismo
promovessem essa atividade, dentro e fora de suas fronteiras (GOLDNER et al,
2002, p.7).

Entre as diversas modalidades de turismo, o Turismo de Negócios e Eventos tornouse uma das principais atividades econômicas no Brasil, sendo referência na geração
de empregos e rendas. Esse tipo de turismo vem apresentando números
expressivos resultantes da soma de investimentos em infraestrutura, da crescente
profissionalização dos serviços à favorável conjuntura econômica, de acordo com o
Ministério do Turismo (2010).

Preliminarmente, assume-se como turismo de negócios, o conjunto de atividades de
viagem, de hospedagem, de alimentação e de lazer praticado por quem viaja a
negócios referentes aos diversos setores da atividade comercial ou industrial ou
para conhecer mercados, estabelecer contatos, firmar convênios, treinar novas
tecnologias, vender ou comprar bens ou serviços (ANDRADE, 1997, p. 73).

Já o turismo de eventos é a parte do turismo que leva em consideração o critério
relacionado ao objetivo da atividade turística. É praticado com interesse profissional
e cultural por meio de congressos, convenções, simpósio, feiras, encontros culturais,
reuniões internacionais, entre outros, e é uma das atividades econômicas que mais
crescem no mundo atual (ALBUQUERQUE, 2004).

Em face do cliente corporativo, conhecido também como cliente-empresa, esse
possui algumas particularidades, ressaltadas por Giuliani apud Siqueira et al (2004),
quais sejam: buscam novos mercados e parceiros através das viagens, utilizam
hotéis e gastam de três a quatro vezes mais do que um turista comum.
De acordo com o “Plano Aquarela – Marketing Turístico Internacional do Brasil
(2007-2010)”, elaborado pela EMBRATUR, no que diz respeito à principal motivação
da viagem ao Brasil em 2004 e 2006, a motivação eventos/congressos/convenções
cresceu de 6 para 12%. Essa modalidade turística é foco de vários esforços de
promoção internacional, e os resultados também podem ser verificados no
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posicionamento atual do Brasil no Ranking da International Congress & Convention
Association (ICCA), importante entidade do segmento que analisa o desempenho da
indústria no mundo e apoia o setor, disponibilizando informações estratégicas para
atuação de um destino neste segmento específico (MINISTÉRIO DO TURISMO,
2010).

Outro ponto que merece destaque, conforme também apresentado no Plano
Aquarela, é uma distinção entre os gastos e a permanência entre um turista de lazer
e de negócios, gerado, fundamentalmente, pela maior permanência do turista de
lazer. Com uma média de 12 dias no ano de 2005, seu gasto diário foi de US$ 80,6,
representando um gasto total de US$ 967,20. Já o turista de negócios, com uma
permanência média de oito dias, teve um gasto diário superior de US$ 112,9, tendose em vista que geralmente utiliza serviços específicos requeridos por sua
motivação de viagem, bem como equipamentos turísticos muitas vezes de categoria
superior pré-acordados com empresas de negócios. No entanto, em virtude do
menor tempo de permanência, seu gasto total foi de US$ 914,5 no mesmo período
(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010).

Entretanto, o Turismo de Negócios e Eventos, embora em ascensão no país, ainda
necessita de diversas ações para que possa ser considerado um mercado
estruturado e maduro. Para que ocorra de fato a consolidação desse segmento no
país, é de suma importância uma melhor estruturação da oferta de serviços de
excelência, com a união da cadeia, a qualificação de seus profissionais e uma
estrutura disponível adequada (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010).

Para tanto, é necessário que as ações para o desenvolvimento desse segmento
sejam tomadas pelo governo junto à iniciativa privada, a fim de incrementar a
promoção do Brasil como um destino de negócios e eventos. Assim, é essencial
investir na estrutura geral e turística, nos serviços e no acesso aos destinos.

Dentre as diversas áreas do turismo, o turismo de negócios e eventos se destaca
pela sua importância para o crescimento da economia de qualquer país ou região.
Nesse sentido, esse segmento de oferta turística compreende o conjunto de
atividades turísticas decorrentes dos encontros de interesse profissional, associativo,
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institucional, de caráter comercial, promocional, técnico, científico e social, conforme
esclarece o Ministério do Turismo (2010).

No que tange aos tipos e formatos de maior representação para o Turismo de
Negócios e Eventos, seguem: missões empresariais, visitas técnicas, viagens
corporativas, reuniões de negócios, rodadas de negócios, feiras, convenções,
congressos, seminários, workshops, conferências e cursos (EMBRATUR, 2010).

Apesar da importância do tema, os estudos na área ainda não são muitos. Diversos
aspectos relacionados ao tema merecem serem definidos, classificados e
sistematizados, com o propósito de se definir diagnósticos e planos de ação que
fomente a atividade.

Nesse contexto, a preocupação central desta pesquisa está concentrada na
aplicação do Modelo Hong Kong para a análise da estrutura oferecida pelo
segmento de hotéis na cidade de João Monlevade, buscando a adequação de suas
estratégias mercadológicas, com a finalidade de analisar uma diversidade de
atrativos que vêm ao encontro às necessidades do turista de negócios e de eventos.

Vale destacar que, apesar da não obrigatoriedade de um hotel em se classificar, o
Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) incentiva a classificação para que
ocorra, tanto para os proprietários quanto para os clientes, a identificação da
qualidade e as características de cada tipo de hospedagem, pois uma boa
classificação justifica o preço dos serviços e auxilia a imagem corporativa.

Portanto, considera-se necessário entender os conceitos e características do
segmento, levantar os recursos existentes, pesquisar as legislações aplicáveis,
buscar a formação de redes e parcerias, entre outros aspectos para a estruturação
do Turismo de Negócios e Eventos na cidade de João Monlevade-MG, a partir da
rede hoteleira existente.

Conforme dados do Ministério do Turismo, a evolução do turismo de negócios e
eventos se tornou uma das principais atividades econômicas no Brasil e no Mundo.
Diante desse fato, pergunta-se: Como se aplica o índice de satisfação do turista
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(IST) em negócios e eventos, segundo o Modelo Hong Kong, na rede hoteleira de
João Monlevade-MG?

1.1 Objetivos

Para

o

desenvolvimento

deste

estudo,

foram

estabelecidos

os

objetivos

apresentados a seguir.

O objetivo geral foi analisar a aplicação do índice de satisfação do turista (IST) na
rede hoteleira de João Monlevade-MG.

Quanto aos objetivos específicos:

a) Identificar os recursos de marketing de serviços aplicado em turismo, com base
na literatura;
b) Descrever o perfil do turista de negócios e eventos;
c) Identificar a avaliação percentual geral dos turistas de negócios e eventos, em
relação à rede hoteleira;
d) Identificar a avaliação percentual dos gerentes/proprietários da rede hoteleira
sobre os serviços hoteleiros; e,
e) Verificar a avaliação do turista sobre o serviço hoteleiro, mediante o Modelo Hong
Kong.

1.2 Justificativa

Conforme dados da Ademon (2010), o município de João Monlevade-MG tornou-se
referência e pólo regional em inúmeros serviços e parte agora para a construção de
um futuro promissor. Um exemplo disso é a transformação do município em uma
cidade universitária, abrigando a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e a
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), universidades em plena
expansão, a Universidade Aberta do Brasil (UAB), a Fundação Comunitária de João
Monlevade (Rede de Ensino Doctum), a Faculdade Kennedy e institutos de cursos à
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distância. Junto a essa perspectiva, está em foco o fato da região do Médio
Piracicaba, principalmente a cidade de João Monlevade-MG, abrigar empresas de
grande porte, como por exemplo, a Arcelor Mittal e a Vale, além de comércios e
demais indústrias, que impulsionam o desenvolvimento do segmento do Turismo de
Negócios e Eventos.

Mediante o cenário apresentado, constata-se que a cidade de João Monlevade-MG
tem potencial, tanto como um destino para a efetivação de negócios, como para a
realização de eventos. A concretização de negócios pode resultar das reuniões para
tal fim e também durante e após a realização de determinados eventos. Além disso,
ambos pressupõem, algumas vezes, a utilização de estruturas comuns, como
exemplo, os hotéis (ADEMON, 2010).

Do ponto de vista acadêmico, justifica-se devido ao fato de que normalmente os
estudos convergem para os grandes centros turísticos, como capitais de estados,
estâncias balneárias, centros históricos, locais de importância geográfica e religiosa,
entre outros. Mas, a cidade de João Monlevade apresenta uma característica
diferente destas estruturas e merece ser estudada, com o intuito de fomentá-la como
centro receptivo de Turismo de Negócios e Eventos na região do Médio Piracicaba.

Ressalta-se que é de grande valia o desenvolvimento dessa modalidade de turismo
em João Monlevade-MG, possibilitando o crescimento dos negócios locais por conta
do intercâmbio comercial e empresarial, constituindo assim em oportunidades de
investimentos.

Além da justificativa apresentada, pretende-se ainda, do ponto de vista pessoal,
agregar conhecimentos técnicos à pesquisadora, vislumbrando novas oportunidades
na carreira docente e profissional.
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1.3 A Organização do Estudo

O presente estudo pretende ater-se ao turismo de negócios e eventos a partir de
uma análise do estado da arte em turismo e serviços da rede hoteleira na cidade de
João Monlevade-MG.

Na busca dos objetivos propostos e visando um maior entendimento sobre o tema,
esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro capítulo destina-se
à introdução, em que se descrevem a contextualização do estudo, a pergunta
orientadora da pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos, bem como a
justificativa e a organização do estudo. O segundo capítulo trata da revisão da
literatura. O terceiro capítulo refere-se à metodologia utilizada na realização do
trabalho, descreve os métodos e recursos utilizados para análise. O quarto capítulo
contempla a apresentação dos dados e análise da pesquisa. O quinto capítulo
aborda as considerações finais. Por fim, apresentam-se as referências relacionadas
ao tema, apêndices e anexos.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO: OS PILARES DO ESTUDO

O objetivo deste capítulo é apresentar a literatura sobre os conceitos centrais que
favoreçam o entendimento do segmento de turismo de negócios e eventos a partir
da hotelaria. A revisão teórica está dividida em cinco seções, sendo que a primeira
aborda o marketing de serviços de acordo com os autores pesquisados. A segunda
refere-se ao mercado turístico, a terceira seção sobre a hotelaria, a quarta seção
dedica-se ao marco teórico, e por fim, a região do Médio Piracicaba.

2.1 Marketing de Serviços

A partir da década de 1980, e principalmente a partir de 1990, ocorreram mudanças
substanciais no ambiente global de negócios. Setores emergentes de serviços
(lucrativos e não lucrativos) agora estão dominando economias que antes eram
conhecidas por seu poder industrial. Coincidindo com o enorme crescimento da
economia global de serviços, a demanda por profissionais com experiência em
marketing de serviços está se expandindo bastante (HOFFMAN et al, 2009, p. 15).

Kotler e Keller (2006, p. 402) argumentam que:
Até há pouco tempo, as empresas prestadoras de serviços estavam atrás
das empresas do setor industrial no que diz respeito à utilização do
marketing, porque eram pequenas ou porque eram, na verdade,
profissionais liberais que não usavam marketing, ou que enfrentavam alta
demanda ou ainda um nível de concorrência baixo. Mas esse quadro
mudou.

Com o passar dos anos, os serviços se tornaram presentes em todos os aspectos
da vida das pessoas, conseqüentemente, a necessidade de conhecimentos sobre
marketing de serviços é maior nos dias atuais do que no passado.

Mas, de fato, até 1970, o marketing de serviços nem era considerado um campo
acadêmico. Foram necessários mais 12 anos para que a primeira conferência
internacional sobre marketing de serviços fosse realizada nos Estados Unidos em
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1982 (HOFFMAN et al, 2009, p. 31). Estes autores acrescentam que um dos motivos
pelos quais o marketing de serviços tinha crescimento lento na comunidade
acadêmica era que muitos educadores da área achavam que não era
significativamente diferente do marketing de bens.

Como apresentam Hoffman et al (2009, p. 15) a demanda por conhecimento em
marketing de serviços tem sido alimentada devido: ao enorme crescimento dos
empregos no setor de serviços, às crescentes contribuições do setor de serviços
para a economia mundial e à mudança revolucionária da filosofia gerencial em
relação como empresas de serviços devem se organizar.
Considerando essa premissa, vale destacar as características dessa nova “era de
serviços globais” descritas por Hoffman et al (2009, p. 4):
a) Indicadores econômicos e força de trabalho estão sendo dominados pelo setor
de serviços;
b) Mais envolvimento dos clientes nas decisões estratégicas de negócios;
c) Produtos cada vez mais focalizados no mercado e responsivos às necessidades
do mercado em constante mudança;
d) Desenvolvimento de tecnologias que ajudam clientes e funcionários no
provimento de serviços;
e) Funcionários têm mais autonomia para desenvolver soluções personalizadas
nas solicitações especiais dos clientes e resolver os problemas de imediato com
o mínimo de inconveniência;
f) Surgimento de novas indústrias no setor de serviços e do “imperativo de
serviço”, em que os aspectos intangíveis do produto estão se tornando cada vez
mais características fundamentais que os diferenciam no mercado.
Para melhor compreender o termo serviços, Czinkota (2001, p.262) afirma que “os
serviços incluem uma grande gama de negócios que abrangem os de serviços que
visam ao lucro, os sem fins lucrativos, dos privados aos governamentais e dos
profissionais àqueles sem habilitação”.
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Mas Kotler e Keller (2006, p. 397) definem serviço da seguinte maneira: “serviço é
qualquer ato ou desempenho, essencialmente intangível, que uma parte pode
oferecer a outra e que não resulta na propriedade de nada”. Complementam: “para
se diferenciar, fabricantes, distribuidores e varejistas podem oferecer serviços de
valor agregado ou simplesmente um excelente atendimento ao cliente”.

Grönroos (2009, p. 47) também define serviços:
Serviços são processos que consistem em uma série de atividades nas
quais vários tipos diferentes de recursos – pessoas, bem como bens e
outros tipos de recursos físicos, informações, sistemas e infraestruturas –
são utilizados, muitas vezes em interações diretas com o cliente, de modo a
encontrar uma solução para um problema do cliente.

Muitas definições de serviços são encontradas, mas todas consideram a
intangibilidade e o consumo simultâneo, em diferentes graus, como características
de serviços. Como esclarecem Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010, p. 26):
Os serviços são atividades econômicas oferecidas por uma parte a outra,
considerando freqüentemente desempenhos com base em um período de
tempo para provocar resultados desejados nos próprios usuários, em
objetos ou em outros bens pelos quais os compradores são responsáveis .

Mediante o exposto, as ofertas ao mercado de uma empresa geralmente incluem
alguns serviços. O componente serviço pode ser uma parte secundária ou a parte
principal da oferta total, como explicam Kotler e Keller (2006, p. 397) sobre as cinco
categorias de oferta ao mercado:

a) Bem tangível: não há nenhum tipo de serviço associado ao produto;
b) Bem tangível associado a serviços: a oferta consiste em um bem tangível
associado a um ou mais serviços;
c) Híbrida: a oferta consiste tanto em bens como em serviços;
d) Serviço principal associado a bens ou serviços secundários: a oferta consiste em
um serviço principal com serviços adicionais ou bens de apoio;
e) Serviço puro: a oferta consiste essencialmente em um serviço.
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Muito tem sido escrito a respeito de diferenças específicas entre bens e serviços e
suas correspondentes implicações no marketing. A maioria dessas diferenças é
atribuída

principalmente

a

quatro

características

únicas:

intangibilidade,

inseparabilidade, heterogeneidade e perecibilidade (HOFFMAN et al, 2009, p. 15).

Para melhor entendimento, a Figura 1 apresenta as características de serviços que
devem ser consideradas para elaborar um plano de marketing.
Figura 1 - Características de Serviços

Inseparabilidade
Os serviços não podem ser
separados de seus
provedores

Intangibilidade
Os serviços não podem ser
vistos, tocados, sentidos,
ouvidos ou cheirados antes da
compra

Serviç
Serviços
os

Variabilidade
A qualidade dos serviços
depende de quem os executa e
de quando, onde e como são
executados

Perecibilidade
Os serviços não podem ser
armazenados para venda ou
uso posterior

Fonte: Kotler e Armstrong (2005, p.224)

Kotler e Armstrong (2005) definem estas características como:
a) Intangibilidade:
Segundo Kotler e Armstrong (2005, p. 224) definem a intangibilidade como:
Intangibilidade dos serviços significa que eles não podem ser vistos,
provados, sentidos, por isso, para reduzir a incerteza, os compradores
buscam sinais de qualidade de serviço. Tiram suas conclusões a respeito
da qualidade com base nas instalações, no pessoal, nos preços, nos
equipamentos, que é o que podem ver.
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b) Inseparabilidade:
São feitos e consumidos ao mesmo tempo, não havendo possibilidade de
armazenagem para consumo posterior (KOTLER e ARMSTRONG, 2005, p. 224).

c) Variabilidade:
Como os serviços estão diretamente ligados ao vendedor, os mesmos podem se
diferenciar de um para outro. O que os distingue é a maneira que cada um possui de
perceber e prestar o serviço com qualidade (KOTLER, 2001, p. 452).

d) Perecibilidade:
Os Administradores devem ter um bom planejamento e ficarem atentos as
oscilações da demanda para não haver problema com o fornecimento. Para
Czinkota (2001, p. 276):
A impossibilidade de estocar cria profundas dificuldades para a
comercialização de serviços. Em uma situação de fabricação de bens, a
possibilidade de criar um estoque significa que a produção e o consumo
podem ser separados no tempo e no espaço.

As organizações prestadoras de serviços devem focalizar suas atenções tanto em
seus clientes quantos em seus colaboradores. A cadeia de valor dos serviços é
constituída por cinco elos, que ligam os lucros da prestadora de serviços à
satisfação do cliente e do colaborador. De acordo com Kotler e Armstrong (2005, p.
225) os elementos dos cinco elos são:
a) Qualidade do serviço interno: seleção e treinamento de qualidade superior,
ambiente de trabalho da alta qualidade e forte apoio àqueles que trabalham
diretamente com os clientes, o que resulta em...
b) Empregados contentes e produtivos: empregados mais contentes, leais e
trabalhadores, o que resulta em...
c) Serviço de maior valor: criação e entrega de valor e de serviço mais efetivos
e eficientes ao cliente, o que resulta em...
d) Clientes fiéis e satisfeitos: clientes satisfeitos que permanecem fiéis,
compram regularmente e dão referências a outros clientes, o que resulta
em...
e) Saudável crescimento da lucratividade dos serviços: desempenho superior
da prestadora de serviços.

Entretanto, como os serviços são interações complexas afetadas por uma série de
elementos, adotar uma perspectiva de marketing holístico é especialmente
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importante. Kotler e Keller (2006, p. 405) explicam que: “o marketing holístico de
serviços exige marketing externo, interno e interativo”. Os autores complementam:
O marketing externo pode ser entendido como o processo normal de
preparo, determinação de preço, distribuição e promoção de um serviço aos
clientes. Já o marketing interno vem a ser o processo de treinamento e
motivação feito com os funcionários para que atendam bem os clientes. E o
marketing interativo pode ser entendido como a habilidade dos funcionários
em servir ao cliente.

Kotler e Armstrong (2005, p. 226) também esclarecem os três tipos de marketing no
setor de serviços: marketing interno, marketing externo e marketing interativo,
conforme Figura 2.

Figura 2 - Três tipos de marketing no setor de serviços

Empresa

Marketing
interno

Marketing
externo

Empregados

Clientes
Marketing Interativo

externo

Fonte: Kotler e Armstrong (2005, p. 226)

Conforme apresentado, Grönroos (2009, p. 46) ressalta a importância de TI para o
setor de serviços: “desde 1990 a importância da tecnologia de informação para
serviços vem aumentando drasticamente. Os sistemas indicados na definição de
serviços são cada vez mais fundamentados em TI e em soluções relacionadas à
Internet”.
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Os modelos e conceitos específicos de gerenciamento e marketing de serviço
derivam do fato de o cliente estar presente, até certo ponto, no processo de serviço
no qual este é produzido e entregue a ele, e de o cliente também participar do
processo percebendo como este funciona ao mesmo tempo em que se desenvolve.

Entretanto, a característica mais importante dos serviços é sua natureza de
processo. O cliente participa do processo, por isso, se torna parte da solução. Mas,
devido ao impacto das pessoas envolvidas sobre o processo de produção e entrega,
muitas vezes é difícil manter a consistência no processo. Portanto, a inconsistência
dos serviços gera um dos maiores obstáculos no gerenciamento de serviços, ou
seja, como manter uma qualidade uniforme que seja percebida aos clientes pelos
serviços prestados (GRÖNROOS, 2009).

2.1.1 O Papel dos Serviços na Economia

A administração de serviços exerce um papel central na economia das nações e no
comércio mundial. As economias modernas industrializadas são dominadas pelo
emprego nas indústrias do setor de serviços.
De acordo com Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010, p. 25) “a migração da agricultura
e da manufatura para os serviços é invisível e, ao mesmo tempo, de escopo
amplamente global”. A globalização das comunicações, o crescimento de negócios e
da tecnologia, a urbanização impulsionaram essa migração. Para Hoffman et al
(2009, p. 65) “o setor de serviços é uma das três principais categorias de uma
economia desenvolvida – as outras duas são industrial e agrícola”.

No entanto, diversas forças-chave influenciam o crescimento do setor de serviços.
Conforme apontam Hoffman et al (2009, p. 79), dentre essas forças estão:
O surgimento de e-services com base tecnológica, fatores socioculturais
derivados de uma população que está envelhecendo e a força competitiva
da “outservicing” (contratação de serviços de outras empresas de serviços),
que envolve offshoring (quando, para se tornar mais competitiva, uma
empresa passa a produzir em outros países, por motivos tributários ou por
outros motivos, o que antes era produzido no próprio país), outsourcing
(ação por parte de uma organização para obter mão de obra de fora da
empresa), e industrialização de muitos serviços.
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Uma das mudanças mais profundas que tem impulsionado o crescimento da
economia de serviços e o modo pelo qual as empresas de serviços conduzem seus
negócios é o avanço da tecnologia, precisamente o da internet. Os setores de
serviços são líderes em todas as nações industrializadas, criam novos empregos
que dominam as economias nacionais e têm o potencial de melhorar a qualidade de
vida de todos (FITZSIMMONS e FITZSIMMONS, 2010, p. 25).

Em uma economia complexa, tanto os serviços comerciais quanto os de
infraestrutura funcionam como intermediários e como canais de distribuição para o
cliente final. Serviços de infraestrutura são um pré-requisito básico para uma
economia evoluir para a industrialização; de fato, nenhuma sociedade pode avançar
sem eles (FITZSIMMONS e FITZSIMMONS, 2010, p. 26).

Como mostra a Figura 3, os serviços são fundamentais para a atividade econômica
em qualquer sociedade.
Figura 3 - Papel dos serviços na economia
Serviços financeiros
 Financiamento
 Leasing
 Seguros

Manufatura
Serviços internos da
empresa:
 Finanças
 Contabilidade
 Jurídico
 P&D e design

Serviços de apoio aos
negócios
 Consultoria
 Auditoria
 Propaganda
 Recolhimento de
lixo

Serviços de infraestrutura
 Comunicações
 Transporte
 Utilidade pública
 Serviços bancários

Serviços comerciais
 Atacado
 Varejo
 Manutenção

Serviços pessoais
 Saúde
 Restaurantes
 Hotéis

Consumidor
(autoserviço)

Serviços governamentais
 Militares
 Educacionais
 Judiciário
 Polícia e Corpo de Bombeiros

Fonte: Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010, p. 27)
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No que tange ao papel dos serviços na economia, acredita-se que gestão pública
desempenha papel fundamental ao proporcionar um ambiente estável para
investimentos e crescimento econômico. Serviços como educação, saúde,
conservação de estradas, abastecimento de água, segurança pública e cuidados
com o meio ambiente são imprescindíveis para que a economia de qualquer país
sobreviva e sua população prospere.

É de grande valia considerar que os serviços representam a força vital de transição
rumo a uma economia globalizada. Os serviços não são atividades meramente
periféricas, mas parte integrante da sociedade; estão presentes no cerne da
economia e são fundamentais para que esta se mantenha sadia e funcional
(FITZSIMMONS e FITZSIMMONS, 2010, p. 27).

2.1.2 A Natureza do Setor de Serviços

O setor de serviços é muito variado. A área governamental, com tribunais, hospitais,
agências de financiamento, serviços militares, departamentos de polícia, corpo de
bombeiro, correio e escolas, faz parte do setor de serviços. Boa parte da área
empresarial, na qual estão incluídas companhias aéreas, bancos, hotéis,
seguradoras, escritórios de advocacia, empresas de consultoria administrativa,
consultórios médicos, empresas cinematográficas, empresas de manutenção e
imobiliárias, faz parte do setor de serviços (KOTLER e KELLER, 2006, p. 397).

Atualmente, as indústrias de serviços são a fonte de liderança econômica. Durante
os últimos 30 anos, mais de 44 milhões de novos empregos foram criados no setor
de serviços para absorver o ingresso de mulheres na força de trabalho e
proporcionar uma alternativa para a carência de oportunidades de emprego e
manufatura. É relevante relatar que as indústrias de serviços contabilizam, hoje,
aproximadamente 70% da renda nacional nos Estados Unidos (FITZSIMMONS e
FITZSIMMONS, 2010, p. 31).
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O setor de serviços é muito importante devido segmentar vários setores, tais como a
hotelaria, companhias aéreas, locação de veículos, lavanderias, agências de
viagens, etc.

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010, p. 31) chamam atenção para as razões que
explicam por que o setor de serviços resiste à recessão:
Primeiramente, os serviços não podem ser estocados, como é o caso de
bens de consumo. Como o consumo e a produção ocorrem
simultaneamente nos serviços, a demanda por eles é mais estável do que a
demanda por mercadorias manufaturadas. Quando a economia vacila,
muitos serviços continuam a sobreviver.

Esse cenário faz com que consumidores e empresas diminuam os gastos, mantendo
e produzindo com os equipamentos que já possuem. Mas, o que impulsiona o
crescimento do setor de serviços são os avanços na tecnologia de informação, a
inovação e as mudanças demográficas, que criam novas demandas.

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010, p. 34) argumentam que para serviços businessto-business (B2B), o valor deriva da coprodução e da natureza colaborativa do
relacionamento, tal como acontece em consultoria. Para melhor entendimento, o
B2B é o nome dado ao comércio associado a operações de compra e venda, de
informações, de produtos e de serviços através da internet ou através da utilização
de redes privadas partilhadas entre duas empresas, para criar e transformar as suas
relações de negócios.

A nova experiência nos serviços empresariais apresenta três dimensões
(FITZSIMMONS e FITZSIMMONS, 2010):

a) Cocriação de valor: o cliente é coprodutor do valor extraído do relacionamento e o
cliente é um elemento do processo de serviço;
b) Relacionamentos: o relacionamento com o cliente é de enorme importância, pois
é fonte de inovação e diferenciação e os relacionamentos de longo prazo
facilitam a habilidade de adequar as ofertas de serviços às necessidades dos
clientes;
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c) Capacidade de serviço: oferecer capacidade de serviço para atender às
flutuações de demanda, mantendo a qualidade do serviço e a qualidade do
serviço é avaliada principalmente a partir da perspectiva do cliente.

Vale ressaltar que não podem ocorrer avanços na administração de serviços sem
uma análise do processo de fornecimento de serviços, que cria a experiência para o
cliente.

É difícil determinar a diferença entre um produto e um serviço, pois a compra de um
produto é acompanhada de algum serviço de apoio e a compra de um serviço
muitas vezes inclui um conjunto de bens e serviços, conforme é exemplificado no
Quadro 1.
Quadro 1 - Conjunto de serviços/produtos

Elemento

Exemplo de bens centrais

Exemplo de serviço central

Negócio

Roupas sob medida

Hotel executivo

Centro

Ternos

Quarto para pernoite

Bens periféricos

Sacola para roupas

Roupão de banho

Serviços periféricos

Planos de pagamento em prestações

Restaurante no local

Variante

Cafeteria

Busca no aeroporto

Fonte: Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010, p. 40)

Desta forma, cada um dos exemplos tem um foco principal ou atividade essencial
caracterizada como um produto ou um serviço. No entanto, as mercadorias e os
serviços periféricos incrementam o conjunto oferecido ao cliente.
Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010, p. 41) apresentam que: “os serviços de diversos
setores podem ser agrupados em categorias que compartilham desafios
semelhantes nas operações quando o processo de fornecimento é definido pelo
grau de personalização e de intensidade de trabalho”. Portanto, os serviços são
classificados em

cinco

estratégicas, que seguem:

categorias

para

que

se

obtenham

compreensões
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a) Características diferenciadoras das operações de serviços;
b) Características da ausência de propriedade dos serviços;
c) O pacote de serviços;
d) Agrupamento dos serviços a partir do processo de fornecimento;
e) Classificação de serviços para insights estratégicos.

Para tanto, é necessário fazer uma distinção entre insumos e recursos, como
abordam Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010, p. 41):
Para os serviços, os insumos são os próprios consumidores, e os recursos
são os bens facilitadores, a mão de obra dos funcionários e o capital sob o
comando do gestor. Assim, para funcionar, o sistema de serviços deve
interagir com os clientes no papel de participantes do processo de serviço.
Como a chegada de clientes ocorre de acordo com sua vontade e com
demandas únicas quanto ao sistema de serviços, combinar a capacidade do
serviço com a demanda é um desafio.

É preciso destacar que muitas das características particulares dos serviços, como a
participação do cliente e a perecibilidade estão inter-relacionadas.

Do ponto de vista do marketing, os serviços, diferentemente dos produtos, não
envolvem a transferência de propriedade. Se os clientes não adquirem propriedade
quando compram um serviço, então o que estão comprando? Os autores
Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010, p. 44) explicam é que os clientes obtêm acesso a
recursos ou os alugam por um período de tempo, como um quarto de hotel para
pernoite ou uma poltrona em um avião.

Percebe-se que o compartilhamento dos recursos entre os clientes impõe desafios
aos gerentes. No caso de aluguel de bens, a conveniência de um local para apanhar
e devolver os bens é essencial, como apontam Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010, p.
44).

Conforme demonstrado no Quadro 2, os setores de serviços compartilham seus
recursos entre os clientes alocando seu uso.
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Quadro 2 - A classificação dos serviços e a ausência de propriedade

Desafio
Administrativo

Tipo de Serviço

Valor ao cliente

Exemplos

Aluguel de bens

Obter direito temporário ao
uso exclusivo

Veículos, ferramentas,
móveis, equipamentos

Escolha do
manutenção

Aluguel de local e
espaço

Obter uso exclusivo de
uma porção definida de um
espaço maior

Quarto
assento
depósito

hotel,
avião,

Serviços de limpeza e
obtenção
de
economias de escala

Trabalho e
conhecimento

Contratar outras pessoas
para realizar um trabalho

Conserto
de
automóvel, consultoria
administrativa

O conhecimento é um
recurso renovável, mas
o tempo é perecível

Uso de instalação
física

Ter
acesso
a
uma
instalação por um período
de tempo

Parque temático, vaga
em camping, academia
de ginástica

Controle de filas e de
aglomerações

Uso de rede
celular, internet

Ter acesso para participar

Energia
telefonia

Disponibilidade
decisões quanto
preço

de
de

elétrica,

local

e

e
ao

Fonte: Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010, p. 45)

Desse modo, a disponibilidade contínua é fundamental, mas, como o uso varia
dependendo da hora do dia e do dia da semana, a precificação do serviço deve ser
criativa e flexível. O pacote de serviços é definido como um conjunto de mercadorias
e serviços que são fornecidos em um ambiente. Esse conjunto tem as seguintes
características: instalações de apoio, bens facilitadores, informações, serviços
explícitos e serviços implícitos (FITZSIMMONS e FITZSIMMONS, 2010, p. 45-46).

Todas essas características são notadas pelo cliente e formam a base para a sua
percepção do serviço. É de grande valia oferecer uma experiência condizente com o
pacote de serviços desejado. Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010, p. 46) explicam
que:
É importante que o gerente de serviços ofereça ao cliente uma experiência
condizente com o pacote de serviços desejado. Por exemplo, um hotel
econômico. A instalação de apoio é uma construção de concreto com
móveis austeros. Bens facilitadores são reduzidos a um mínimo, como
sabonete e papel higiênico. Informações sobre a disponibilidade de quartos
são usadas para se fazer uma reserva. O serviço explícito é uma cama
confortável em um quarto limpo, e os serviços implícitos podem incluir um
atendente prestativo e a segurança de um estacionamento bem iluminado.
Desvios desse pacote de serviços, tais como acrescentar camareiros,
destruiriam a imagem econômica.
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Dessa forma, observa-se que é necessária uma análise das características próprias
do ambiente de serviços para o entendimento dos desafios gerenciais nessa área.
Um ponto considerável a ser abordado é o caráter perecível relativo ao tempo da
capacidade do serviço, pois cria um desafio também para os gerentes de serviços
em relação a não ter a opção de produzir e estocar para uma venda futura.

É importante destacar que a extensão dos desequilíbrios entre demanda e
capacidade varia entre os setores de serviços, como mostra o Quadro 3.
Quadro 3 - Extensão das flutuações da demanda com o tempo

Ampla

Até

onde

A demanda de pico

Eletricidade

Seguros

pode ser atendida sem

Telefone

Serviços legais

grandes atrasos

Maternidade de hospital

Bancos

Emergências policiais

Lavanderia e lavagem

a

demanda excede
a capacidade

Restrita

a seco
A demanda de pico

Preparação de impostos

Restaurante fast-food

regularmente excede a

Transporte de passageiros

Cinema

capacidade

Hotéis e motéis

Postos de gasolina

Fonte: Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010, p. 52)

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010, p. 52) salientam que “as organizações de
serviços apresentam um alto grau de diferenciação em sua essência, necessitando
de abordagens gerenciais especiais que vão muito além de simples adaptações das
técnicas encontradas na fabricação de um produto”. Para os autores, as
características diferenciadoras sugerem uma ampliação da visão de sistema para
incluir o cliente como um participante no processo de serviços.

A Figura 4 mostra uma visão de serviço como sistema aberto, pelo qual a matériaprima é transformada pelo processo de serviços na produção de algo com algum
grau de satisfação.
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Figura 4 - Uma visão de serviço como sistema aberto

Processo do serviço
Chegada do cliente

Cliente participante

(insumo)

Interface

Avaliação
Saída dos clientes

(produção)

Critérios
Mensuração

Cliente-fornecedor

Controle

Demanda do
cliente

Monitoramento

Gerente de operações de
serviços

Necessidades
percebidas

Alterar

Localização

demanda

arrr

Função de produção:
monitorar e controlar o
processo

Prestadores de
serviços
Programar

fornecimento

Delegação de
poderes
Treinamento

Função de marketing:
interagir com os clientes

Atitudes

Controlar a demanda
Modificar quando necessário
Definir padrão

Pacote de serviços
Instalação de apoio
Bens facilitadores
Informações
Comunicar
pela propaganda

Serviços explícitos

Base para
escolha

Serviços implícitos
Fonte: Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010, p. 53)

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010, p. 53) enfatizam que “o papel do gerente de
operações de serviços inclui as funções tanto de produção quanto de marketing em
um sistema aberto, considerando o cliente como um participante”.

Pode-se afirmar que o marketing desempenha duas funções importantes nas
operações diárias em serviços, quais sejam: educar o consumidor para
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desempenhar um papel como participante ativo no processo e suavizar a demanda
para que se aproxime da capacidade do serviço. Por necessidade, as funções de
operação e marketing apresentam-se integradas nas empresas de serviços
(FITZSIMMONS e FITZSIMMONS, 2010, p. 53).

2.1.3 Estratégia em Serviços

Da mesma forma que a tecnologia de máquinas transformou um dia uma economia
baseada na agricultura em uma economia baseada na indústria, a tecnologia da
informação está transformando a economia industrial em uma economia de serviços
(FITZSIMMONS e FITZSIMMONS, 2010, p. 59).

Desta forma, uma visão estratégica de serviços é formulada abordando questões a
respeito do mercado-alvo, do conceito em serviços, da estratégia operacional e do
sistema de prestação de serviços.

Para tanto, os profissionais do segmento de serviços aprenderam rapidamente que
as estratégias de marketing tradicionais e os modelos gerenciais, com raízes
baseadas no setor manufatureiro de produção de bens, nem sempre se aplicam a
suas indústrias de serviço únicas (HOFFMAN et al, 2009, p. 15).
Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010, p. 60) “ganhar clientes no mercado significa
competir em várias dimensões. Os clientes baseiam suas decisões de compra em
muitas variáveis, incluindo preço, conveniência, reputação e segurança”.

Em geral, empresas de serviços competem em um ambiente econômico difícil,
como: relativamente poucas barreiras à entrada de competidores, oportunidades
mínimas para economias de escala, flutuações erráticas das vendas, desvantagem
de tamanho ao negociar com compradores ou fornecedores, substituição de
produtos,

fidelidade

dos

clientes e

barreiras

à

saída

(FITZSIMMONS

e

FITZSIMMONS, 2010, p. 62).

Contudo, em todas as atividades de serviços, existem empresas que superam as
dificuldades competitivas e prosperam. Michael Porter apud Fitzsimmons e
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Fitzsimmons (2010, p. 63) sustenta de forma convincente que existem três
estratégias competitivas genéricas, quais sejam: liderança global em custos,
diferenciação e focalização. Dependendo da competição e das necessidades
pessoais, os clientes escolhem um prestador de serviços usando os seguintes
critérios: disponibilidade, conveniência, confiabilidade, personalização, preço,
qualidade, reputação, segurança e rapidez (FITZSIMMONS e FITZSIMMONS, 2010,
p. 65).

2.1.4 Marketing de Serviços aplicado em Turismo

Para compreender o setor de turismo, faz-se vislumbrar novas soluções que possam
atender aos desejos e necessidades dos clientes.

Para Mota (2001, p. 132) o marketing de turismo deve ser encarado com muito
profissionalismo, para que o mercado possa ser atendido em suas expectativas e
“satisfazer seus consumidores, mediante um cuidadoso equilíbrio dos elementos do
composto de marketing – produto, preço, distribuição e promoção – que
representam subconjuntos da estratégia geral de marketing”.

No planejamento do marketing turístico deve-se verificar a finalidade e a
necessidade de sua proposta de marketing. Entende-se que para trabalhar com
turismo, seja necessário avaliar todo o contexto, incluindo, criatividade, estrutura
adequada, serviços que atendam as necessidades dos clientes, planejamento de
marketing e comunicação eficazes.

2.1.5 Gerenciamento da qualidade dos serviços
Como salientam Kotler e Keller (2006, p. 406) “a qualidade do serviço de uma
empresa é testada sempre que o serviço é prestado”. Os autores argumentam que
os clientes formam expectativas a partir de várias fontes, como experiências
anteriores, boca a boca e propaganda. Em geral, eles comparam o serviço
percebido com o serviço esperado.

42

As empresas bem sucedidas adicionam às suas ofertas, benefícios que não só
satisfazem os clientes, como também os surpreendem e encantam. Diante disso,
Parasuraman, Zeithaml e Berry apud Kotler e Keller (2006, p. 406-407) formularam
um modelo de qualidade dos serviços que destaca as exigências mais importantes
para a prestação de serviços de alta qualidade. O modelo, mostrado na Figura 5,
identifica cinco lacunas que levam ao fracasso na prestação de serviços.
Figura 5 - Modelo de qualidade dos serviços

Propaganda boca a boca

Necessidades pessoais

Experiências anteriores

Serviço esperado

Lacuna 5
Serviço percebido

Consumidor
Empresa
Entrega dos serviços

Comunicações externas

(incluindo contatos pré e

para os consumidores

pós venda)

Lacuna 1

Lacuna 4
Lacuna 3
Tradução das percepções
em especificações da
qualidade dos serviços

Lacuna 2
Percepções da gerência
em relação às expectativas
do consumidor

Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry apud Kotler e Keller (2006, p. 407)
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1 - Lacuna entre as expectativas do consumidor e as percepções da gerência: nem
sempre a gerência entende corretamente o que o cliente quer;
2 - Lacuna entre as percepções da gerência e as especificações da qualidade dos
serviços: a gerência pode entender corretamente os desejos do cliente, mas não ser
capaz de estabelecer um padrão específico de desempenho;
3 - Lacuna entre as especificações da qualidade dos serviços e sua entrega: os
funcionários podem ser mal treinados, incapazes ou desinteressados em relação ao
padrão. Eles podem ainda receber orientações conflitantes, como dedicar o tempo
que for necessário para ouvir os clientes e atendê-los rapidamente;
4 - Lacuna entre a entrega dos serviços e as comunicações externas: as
expectativas do cliente são afetadas por declarações feitas por representantes da
empresa e por mensagens de propaganda;
5 - Lacuna entre o serviço percebido e o serviço esperado: esta lacuna ocorre
quando o consumidor não percebe a qualidade do serviço.

Com base nesse modelo, Parasuraman, Zeithaml e Berry apud Kotler e Keller (2006,
p. 407-408) identificaram cinco fatores determinantes da qualidade dos serviços,
conforme descritos abaixo por ordem de importância:

1 - Confiabilidade: a habilidade de prestar o serviço exatamente como prometido;
2 - Capacidade de resposta: a disposição de ajudar os clientes e de fornecer o
serviço dentro do prazo estipulado;
3 - Segurança: o conhecimento e a cortesia dos funcionários e sua habilidade de
transmitir confiança e segurança;
4 - Empatia: a atenção individualizada dispensada aos clientes;
5 - Itens tangíveis: a aparência das instalações físicas, dos equipamentos, dos
funcionários e do material de comunicação.

Mediante os cinco fatores abordados acima, Parasuraman, Zeithaml e Berry apud
Kotler e Keller (2006, p. 408) desenvolveram a chamada escala SERVQUAL com 22
itens, demonstrado no Quadro 4.
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Quadro 4 - Atributos SERVQUAL

Confiabilidade

Empatia



Entregar o serviço como prometido



Dar aos clientes atenção individual



Mostrar segurança ao lidar com os



Dispor de funcionários que tratam os

problemas de serviço do cliente


clientes com atenção

Entregar o serviço certo na primeira



vez


em

mente

os

melhores

interesses do cliente

Entregar

os

serviços

no

prazo



prometido


Ter

Dispor de funcionários que entendem
as necessidades do cliente



Manter registros sem erros

Oferecer horário de funcionamento
conveniente

Segurança



Itens tangíveis

Dispor de funcionários que inspiram



Equipamentos modernos

confiança nos clientes



Instalações com visual atraente



Funcionários com aparência asseada

Fazer

os

clientes

se

sentirem

seguros em suas transações


e profissional

Dispor de funcionários que são



consistentemente cordiais


Materiais

visualmente

atraentes

associados ao serviço

Dispor de funcionários que têm o
conhecimento

necessário

para

responder às perguntas do cliente
Capacidade de resposta


Manter o cliente informado sobre a data em que o serviço será realizado



Efetuar um atendimento rápido dos clientes



Mostrar disposição para ajudar os clientes



Estar preparado para atender às solicitações do cliente

Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry apud Kotler e Keller (2006, p. 408)
Adaptado pela pesquisadora (2012)

Hoffman et al (2009, p. 383) conceituam a escala SERVQUAL como:
Uma ferramenta de diagnóstico que revela os pontos fortes e fracos de uma
empresa na área de qualidade de serviço. Ela se baseia em cinco
dimensões da qualidade: itens tangíveis, confiabilidade, atendimento,
segurança e empatia. Elas fornecem o esqueleto básico subjacente à
qualidade do serviço.
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A satisfação dos clientes é determinada por fatores intangíveis e varia conforme a
percepção de cada um, por isso medir a qualidade dos serviços é um desafio.

2.2 O Mercado Turístico
Lage e Milone (2000, p. 29) definem o mercado turístico como “a interação da
demanda e da oferta de produtos relacionados com a execução e operacionalização
das atividades que envolvem bens e serviços de viagens e afins”. Salientam que:
Esse mercado pode ser considerado como uma vasta rede de informações
de modo que os agentes econômicos – consumidores e produtores –
troquem informações e tomem decisões sobre a compra e a venda dos
diferentes bens e serviços a sua disposição.

O mercado turístico tornou-se uma das principais atividades econômicas no Brasil e
no mundo, sendo referência na geração de empregos e rendas. Entretanto, há
poucos anos, passou a ser objeto de estudo.

Devido à abertura dos mercados e da globalização, diversos fatores foram
responsáveis pelo crescimento desse mercado, devido aos investimentos, alianças
estratégicas e atuação global, desenvolvimento das telecomunicações e da internet,
maior publicidade e visibilidade dos produtos turísticos, padronização das
tecnologias de transportes, redução de custos e fatores políticos (DIAS, 2005).

Dessa maneira, o mercado turístico pode ser assumido como um tipo de mercado na
economia do país ou região que, por suas características particulares, merece uma
análise pormenorizada. Como abordam Lage e Milone (2000, p. 25):
Seu funcionamento incorpora os agentes econômicos turistas ou
consumidores de bens e serviços relacionados de forma direta e indireta
com a atividade turística, e as empresas ou produtores destes recursos.
Assume-se a hipótese de que a atuação governamental venha a fazer parte
em ambas as posições deste mercado turístico, influenciando
particularmente o lado dos produtores.

Nesta análise econômica importa destacar o entendimento do termo turismo, sob a
ótica moderna, como é praticado na atualidade.
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Na Figura 6, é possível verificar alguns setores que são alcançados na dinâmica da
atividade turística.
Figura 6 - Síntese da cadeia produtiva do turismo

Comércio,
bancos,
informação.

Farmácias e
perfumarias

Cinemas,
teatros e
casas de
espetáculos.

Agências de
turismo
emissivas e
receptivas

Artesãos e
outros
trabalhadores
do mercado
informal

NÚCLEO
Distribuidoras
e Postos de
combustíveis

RECEPTOR

Supermercados
e atacadistas

DE TURISMO

Transportes:
rodo-aéreo,
marítimo,
fluvial,
locadoras de
veículo, táxis

Empresas
promotoras de
eventos

Alimentos e
bebidas

Fonte: Almeida (2007, p. 86)
Adaptada pela pesquisadora (2012)

Meios de
Hospedagem

Lojas de
conveniência e
souvenires
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2.2.1 Turismo: evolução e conceitos

O turismo significa um complexo de atividades que centralizam as viagens de
pessoas para lugares distantes. Foi somente no século XX, mais precisamente a
partir dos anos 1970, que se projetou como uma das mais importantes indústrias do
mundo moderno (LAGE e MILONE, 2000, p. 17).
Lage e Milone (2000, p. 17) informam que “ao lado de grandiosos setores
econômicos, o turismo no início do Terceiro Milênio caminha para uma nova era de
entendimento”.
Para Goeldner et al (2002, p. 7) o turismo pode ser definido como “a ciência, a arte e
o negócio de atrair visitantes, transportá-los, hospedá-los e cuidar gentilmente de
suas necessidades e seus desejos”.

Goeldner et al (2002, p. 24) complementam dizendo que: o turismo inclui atividades
de deslocamento e permanência em locais fora de seu ambiente de residência, por
período inferior a um ano consecutivo, por razões de lazer, negócios ou outros
propósitos”.

Com o advento das novas tecnologias que continuam surgindo cada vez mais
rapidamente, o mundo mudou e, com esta transformação, o turismo se destaca
como a alavanca de uma máquina que movimenta todo o planeta, cujas peças se
encaixam e dão possibilidade para que toda a sociedade seja beneficiada com os
produtos resultantes desta engrenagem (LAGE e MILONE, 2000, p. 17).
Para Goeldner et al (2002, p.18) “o turismo está muito vivo, com um crescimento
dinâmico, com novas atividades, novas destinações, novas tecnologias, novos
mercados e mudanças rápidas”. De forma geral, constata-se o crescimento e o
desenvolvimento da atividade turística por todo o mundo.

Na base da conceitualização de turismo está o conceito geral de viajante, conforme
definem Goeldner et al (2002, p. 25) como “qualquer pessoa em viagem entre dois
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ou mais países ou entre duas ou mais localidades dentro de seu país de residência”.

Vale esclarecer que os visitantes são pessoas que viajam a um país no qual não
moram, por um período de, no máximo, 12 meses, cujo principal propósito seja outro
que não exercer uma atividade remunerada no local visitado. Sendo que os
visitantes são subdivididos em duas categorias, mediante a explicação de Goeldner
et al (2002, p. 25):

a) Visitantes de um dia: aqueles que não pernoitam em um estabelecimento de
hospedagem coletivo ou privado no país visitado – por exemplo, um passageiro
de navio de cruzeiro que passa quatro horas em um porto;
b) Turistas: aqueles que permanecem no país visitado por, pelo menos, uma noite
– por exemplo, um visitante em férias de duas semanas.

2.2.2 Caracterização do setor de turismo

O setor de turismo e lazer é composto por dois subsetores: o de artes,
entretenimento e recreação; e o de serviços de hospedagem e alimentação. De
acordo com Hoffman et al (2009, p. 70) “o subsetor de hospedagem e alimentação
inclui organizações que oferecem acomodação e, ou, refeição, lanche ou preparo de
bebidas para consumo imediato”.

Comparado às outras indústrias, o setor cresceu cinco vezes mais. Conforme
relatam Hoffman et al (2009, p. 70):
Além disso, dois entre cinco empregados trabalham meio período –
proporção duas vezes maior do que em outros segmentos. O ganho médio
para os funcionários de hotéis é inferior ao da maioria das outras indústrias,
mas há muitas oportunidades de emprego. O subsetor de serviços de
hospedagem e alimentação é responsável por cerca de 8% de todas as
pessoas empregadas e representa 6,7% de todas as organizações. O
crescimento projetado do número de pessoas empregadas para esse
subsetor é de 17,8% para o período de 2002 a 2012.

O turismo é um dos setores mais importantes da economia e um dos que mais
cresce nos dias de hoje. Para Goeldner et al (2002, p. 23) o turismo é a soma de

49

todo o setor mundial de viagens, hotéis, transporte e todos os outros componentes,
incluindo promoção, que atende às necessidades e aos desejos dos viajantes”.
Ikeda e Campomar apud Hoffman et al (2009, p. 530) informam que “a WTTC (World
Travel & Tourism Council) afirma que o setor de viagens e turismo é a maior
indústria no que se refere à contribuição ao PIB mundial e aos níveis satisfatórios de
emprego”.

A WTTC estima que esse setor é responsável por US$ 5,9 trilhões da atividade
econômica ou 10% do PIB mundial, emprega 238 milhões de pessoas e espera
empregar mais de 296 milhões na década de 2011 a 2020.

No entanto, essa indústria é uma das que mais sofre com as forças externas e
internas, como ações terroristas, flutuação do dólar, crise econômica mundial, preço
do petróleo, acidentes naturais (tsunamis, furacões), epidemias e golpes de estado
afetam o fluxo de turistas (IKEDA e CAMPOMAR apud HOFFMAN et al, 2009, p.
530).

É interessante observar que, mediante essas forças, o montante de turistas sofre
alterações ao sabor de crises e acontecimentos.

O turismo, em função de sua importância para as economias doméstica e mundial,
tem sido examinado de perto por economistas, conforme apresentam Goeldner et al
(2002, p. 29): “concentram sua atenção na oferta, na demanda, na balança de
pagamentos, no câmbio, no emprego, nas despesas, no desenvolvimento, nos
multiplicadores e em outros fatores econômicos”.

2.2.3 A expansão do Turismo no Brasil

O turismo brasileiro durante décadas viveu em demasia de um romantismo nada
saudável que afugentou tanto o setor governamental quanto o privado, de
profissionalismo tão necessário (Caio Luiz de Carvalho apud LAGE e MILONE,
2000, p. 16). Complementam dizendo que “nenhuma atividade econômica compete
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tão intensamente no ambiente da globalização quanto a indústria de viagens e
turismo. E globalização exige estratégia, planejamento e diretrizes corretas”.

O Turismo, no passado, era apresentado por muitos especialistas como as viagens
para regiões distantes de mais de 50 milhas dos locais de residência dos turistas,
ou, ainda, que exigissem a permanência dos viajantes por mais de 24 horas no lugar
visitado; além do mais, importava que os turistas não viessem exercer, nesta
localidade, uma ocupação remunerada. Nos dias de hoje estes são conceitos
ultrapassados (LAGE e MILONE, 2000, p. 26).

Um número nunca visto de turistas está viajando pelo mundo, sendo que todos
esses transformam as comunidades locais.

2.2.4 Instituições de fomento ao Turismo

A Organização Mundial de Turismo (OMT), o maior órgão intergovernamental a
tratar de turismo, foi pioneira no estabelecimento de um conjunto de definições para
uso geral. Em 1991, a OMT e o governo do Canadá organizaram a International
Conference of Travel and Tourism Statistics, realizada em Ottawa, que adotou uma
série de resoluções e recomendações referentes a conceitos, definições e
classificações em turismo.

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) é a autarquia especial do
Ministério do Turismo responsável pela execução da Política Nacional de Turismo
no que diz respeito a promoção, marketing e apoio à comercialização dos destinos,
serviços e produtos turísticos brasileiros no mercado internacional.

O Instituto Brasileiro de Turismo trabalha na geração de desenvolvimento social e
econômico para o país, por meio da ampliação do fluxo turístico internacional nos
destinos nacionais. Para tanto, tem o Plano Aquarela – “Marketing Turístico
Internacional do Brasil” como orientador de seus programas de ação. Vale ressaltar
que teve sua atribuição direcionada exclusivamente para a promoção internacional
a partir de 2003, com a criação do Ministério do Turismo.
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Quanto aos principais agentes do Turismo de Incentivos e suas contribuições,
conforme demonstrado pelo Ministério do Turismo (2010, p. 23-24):

a) Empresas Promotoras: empresas privadas que adotam em seus programas de
incentivos aos funcionários, clientes, fornecedores, entre outros, as viagens
como prêmios aos participantes;
b) Órgãos Oficiais de Turismo: dada a demanda crescente tanto do mercado
externo, como do mercado doméstico;
c) Convention & Visitors Bureaux: compreendendo como objetivo dos CVBx
promover o aumento dos fluxos turísticos pela captação de Negócios & Eventos,
observa-se alguns deles desenvolvendo ações de promoção e de apoio a
comercialização de seus destinos;
d) Operadoras de viagens de incentivos: devido à crescente aplicação pelas
empresas do marketing de incentivo e este ser um tema de muitas
peculiaridades, muitas agências de turismo se especializaram ou criaram
departamentos específicos para trabalhar as viagens de incentivos.

Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais (SETUR),
tem como missão: fomentar e promover o turismo em Minas Gerais, atuando em
rede para o desenvolvimento socioeconômico, com o uso sustentável de ativos
ambientais e culturais do Estado.

Já em João Monlevade, a Agência de Desenvolvimento de João Monlevade
(ADEMON) é órgão de cooperação técnica, criado em 29 de abril de 1993 através
de um convênio assinado entre a Belgo (ArcelorMittal), Prefeitura Municipal,
Associação Comercial e Industrial (ACIMON) e Sindicato das Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico – SIME. Em 1999, a
Fundação Comunitária Educacional e Cultural de João Monlevade (FUNCEC) foi
convidada a se tornar parceira da Agência e a partir de 2001 foi convidado o
SEBRAE/MG.

Vale destacar os objetivos da ADEMON que são: a criação e implantação de
projetos de fomento ao desenvolvimento local, proporcionando a elevação da
qualidade de vida da população; bem como a geração de trabalho, diversificação

52

econômica, elevação da renda, preservação do meio ambiente, elevação da
competitividade empresarial, melhoria dos serviços públicos e tornar a cidade mais
bela. Dentro das linhas de atuação pode-se citar: agregar valor às iniciativas
existentes e criar novas alternativas para o incremento econômico-social.

2.2.5 O Turismo de Negócios e Eventos no Brasil

Entende-se por turismo de negócios, conforme esclarece Andrade (1997, p. 73):
O conjunto de atividades de viagem, de hospedagem, de alimentação e de
lazer praticado por quem viaja a negócios referentes aos diversos setores
da atividade comercial ou industrial ou para conhecer mercados,
estabelecer contatos, firmar convênios, treinar novas tecnologias, vender
ou comprar bens ou serviços.

Dentre as diversas áreas do turismo, o de negócios e eventos destaca-se pela sua
importância para o crescimento da economia de qualquer país ou região. Além
disso, esse segmento, além da receita financeira que proporciona ao mercado,
esse tipo de turista quando satisfeito passa a realizar viagens mais rotineiras,
tendendo a atrair novos turistas no local.

O comportamento do consumidor de turismo vem mudando e, com isso, surgem
novas motivações de viagens e expectativas que precisam ser atendidas. O
Ministério

do

Turismo

reconhece

essas

tendências

de

consumo

como

oportunidades de valorizar a diversidade e as particularidades do Brasil.
No Brasil, o segmento da oferta turística denominado “Turismo de Negócios &
Eventos”, vem apresentando números expressivos, resultado da soma de
investimentos em infraestrutura e equipamentos turísticos, da promoção da imagem
do País no exterior, da crescente profissionalização dos serviços à favorável
conjuntura

econômica

e

pela

conquista

de

referências

mundiais

no

desenvolvimento tecnológico e científico em diversas áreas (MINISTÉRIO DO
TURISMO, 2010).
A proposta de abordagem das duas temáticas “negócios” e “eventos” surgiu com a
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identificação, a partir do cruzamento da natureza desses encontros, com seus
objetivos e interesses, de um perfil de demanda requerendo, com as mesmas
exigências, estruturas em comum. Assim, embora a linha que separa as atividades
de negócios e as de eventos seja tênue, devem-se visualizar as práticas e
ocorrências específicas em cada um desses encontros para, posteriormente,
analisar o segmento como um todo (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010).

Assim, diante da abrangência em que as duas temáticas podem abarcar no campo
turístico, estabeleceu-se a seguinte definição pelo Ministério do Turismo (2010):
“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”.

O Turismo de Negócios e Eventos apresenta características bastante peculiares.
Dentre elas, destacam-se:

a) Oportunidade de equacionamento de períodos sazonais, proporcionando
equilíbrio na relação entre oferta e demanda durante o ano, pois independe de
condições climáticas e períodos de férias escolares;
b) Alta rentabilidade, uma vez que o turista desse segmento, em relação ao turista
de lazer, apresenta maior gasto médio;
c) Possibilidade de interiorização da atividade turística, pois podem ser realizados
em cidades menores, desde que apresentem as condições e estruturas
necessárias para a realização de negócios ou eventos;
d) Uso de infraestrutura e serviços de elevado padrão de qualidade, de modo a
valorizar o profissionalismo, requerendo serviços dinâmicos;
e) Aumento da arrecadação de impostos, pois normalmente o turista de Negócios &
Eventos necessita da emissão de notas fiscais para comprovação de despesas à
empresa ou instituição à qual pertence;
f) Contribuição para o crescimento dos negócios locais por conta do intercâmbio
comercial e empresarial, no qual se estabelecem contatos diretos entre fabricantes
e consumidores; entre outras (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010).

Para sediar um evento de médio ou grande porte, não basta o destino possuir um
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centro de convenções grande e moderno. É preciso, também, possuir uma boa
estrutura de acesso, principalmente aérea, e meios de hospedagem com número
de leitos suficiente para atender os turistas atraídos pelo evento (MINISTÉRIO DO
TURISMO, 2010).

Tanto para a elaboração de políticas públicas como para a orientação aos
prestadores de serviços do Turismo de Negócios & Eventos é importante ter o
conhecimento dos tipos e formatos de encontros. A classificação dos encontros por
tipos e formatos permite diagnosticar necessidades de infraestrutura e serviços
para sua realização (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010).

O Quadro 5 apresenta alguns dos tipos e formatos de maior representação para o
Turismo de Negócios e Eventos.
Quadro 5 - Exemplos de Tipos e Formatos de Encontros do Segmento

Atividade

Equalização

Missões

Projetos geralmente organizados e coordenados por entidades de classe e

Empresariais

órgãos do governo. Trata-se da formação de grupos de empresários para
visitar potenciais mercados externos e identificar novas oportunidades de
negócios.

Visitas Técnicas

Atividades organizadas por determinados grupos para observar técnicas de
excelência da área na qual atuam em centros de pesquisas, empresas,
entidades, universidades. A programação de uma visita técnica pode incluir
palestras e explanações teóricas, degustações (alimentos e bebidas),
observação participativa e um showroom.

Viagens

Viagens individuais ou em pequenos grupos, com objetivos diversos,

Corporativas

conforme a necessidade da empresa ou do profissional. Normalmente são
ocasionadas pela participação em reuniões, prospecção de mercados, visita
a clientes e fornecedores, acompanhamento de projetos e investimentos,
monitoramento de filiais e franquias, estabelecimento de acordos e
convênios, compra ou venda de produtos/serviços, entre outros interesses.

Reuniões de

Encontros que objetivam a prospecção de clientes, o fechamento e/ou a

Negócios

discussão de contratos, a apresentação de propostas, o desenvolvimento e o
acompanhamento de projetos, consultorias, entre outros.

Rodada de

Reuniões pré-agendadas entre produtores e compradores, geralmente

Negócios

realizadas paralelamente a feiras. Durante as reuniões, as empresas
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apresentam suas ofertas e demandas podendo concretizar negócios naquele
momento ou apenas realizar um contato inicial. Quando os encontros
comerciais não são agendados e cronometrados, em vez de Rodadas, são
chamados apenas de Encontros de Negócios.
Feiras

Organizadas por empresas ou organizações especializadas em ramos
específicos, para determinado segmento do mercado, com finalidades de
exposição, apresentação ou comercialização de produtos e serviços
industriais, técnicos, científicos, estabelecimento de contatos e parceria,
entre outros.

Convenções

Encontros normalmente realizados por empresas nos quais participam seus
colaboradores e/ou parceiros. Sua finalidade pode ser a avaliação de
desempenho, lançamento de novos produtos, discussão de planejamentos
estratégicos. A grande finalidade é a integração das pessoas dentro de um
objetivo que a empresa ou organização deseja que seja atingido.
Convenções poderão também ter como público participante as empresas de
um mesmo segmento, sendo, nesse caso, promovida pela associação
correlata.

Exemplificando:

convenções

de

empresas

jornalísticas,

supermercados, atacadistas, etc.
Congressos

De grande importância, amplitude, porte e número de participantes,
promovidos por entidades ou associações de classe, visa apresentar e
discutir assuntos da atualidade e de interesse específico de determinada
área ou ramo profissional. São compostos por vários tipos de atividades,
muitas vezes até simultâneas, tais como mesas redondas, colóquios,
simpósios, palestras, entre outras. Normalmente esses eventos ocorrem com
frequência determinada, alternando os destinos-sede. Têm uma duração
média de três a cinco dias.

Seminários

De caráter estritamente técnico e bastante semelhante a um curso, reúnem
um número limitado de pessoas de mesmo nível de qualificação. É
constituído de três etapas: exposição do tema, discussão e conclusão, sendo
que durante as discussões os participantes são divididos em grupos menores
orientados por um coordenador.

Workshops

Têm características similares aos seminários, sendo o encontro de pessoas
com interesses comuns onde o palestrante coloca sua experiência e
trabalho, com a realização de atividades práticas sobre o tema desenvolvido.
No turismo, frequentemente são utilizados para contatos entre prestadores
de serviços (fornecedores) e contratantes, em uma formatação semelhante a
uma junção entre feira e rodada de negócios.

Conferências

Eventos similares a uma palestra, no entanto com mais formalidades.
Consistem na apresentação de um tema por especialista qualificado, para
um público numeroso de bom nível de qualificação, com duração rápida. A
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videoconferência é uma conferência realizada a distância para pessoas em
diferentes locais, utilizando-se de linha de satélites e um espaço físico
próprio.
Cursos

De finalidade educativa, caracterizam-se pela apresentação de determinado
tema com o objetivo de capacitar os participantes por meio da aquisição de
novos conhecimentos, treinamento ou reciclagem.

Fonte: Ministério do Turismo (2010, p. 19-20)

Algumas outras atividades são frequentemente utilizadas em alguns tipos de
eventos, compondo seu formato, conforme mostra no Quadro 6.
Quadro 6 - Exemplos de atividades utilizadas em alguns tipos de eventos

Atividade

Equalização

Palestra

Narrativa única de duração curta (média entre 30´a 1h30´), admitindo
perguntas da plateia ao final.

Painel

Dois ou mais expositores que apresentam brevemente um assunto e, em
seguida, discutem entre si. Não há manifestação do público que somente
pode assistir.

Mesa Redonda

Reúne vários especialistas ligados a um tema principal, mas com pontos de
vista ou correntes de pensamento diferente. É coordenada por um
profissional denominado coordenador ou moderador e cada participante
dispõe de um determinado tempo e posterior debate entre os integrantes da
mesa. Há possibilidade de participação dos assistentes em forma de
perguntas orais ou escritas.

Simpósio

Derivação da mesa redonda, com a participação de profissionais de renome
e especialistas, onde cada um apresenta um aspecto relacionado ao tema
principal. A diferença fundamental entre simpósio e mesa redonda é que, no
primeiro, os expositores não debatem entre si sobre os temas apresentados.
No simpósio, as conclusões são compostas pela soma das contribuições dos
especialistas.

Plenária

Evento similar à assembleia, mas que aborda somente um assunto.

Debate

Exige um moderador ou mediador, que propõe perguntas e coordena a
discussão entre dias ou mais pessoas, cada uma defendendo seu ponto de
vista sobre assuntos propostos. Em geral, nesse tipo de atividade, a visão de
cada participante é antagônica e por vezes polêmica, sendo comumente
utilizado na área política.

Fonte: Ministério do Turismo (2010, p. 21)
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É essencial que haja investimentos na infraestrutura geral e turística, nos serviços e
no acesso aos destinos, pois o segmento não se desenvolve sozinho ou somente
com seus equipamentos. É necessário que toda a localidade esteja preparada para
a consolidação do Turismo de Negócios e Eventos (MINISTÉRIO DO TURISMO,
2010).

2.2.6 Segmentação de Mercado Turístico

A segmentação de mercado fornece uma divisão em grupos homogêneos de
consumidores seguindo padrões de comportamento, tornando-se uma ferramenta
estratégica de marketing diferenciada, visando proporcionar um composto de
marketing para cada segmento e maximizando os resultados.

Lage e Milone (2000, p. 31) argumentam que a segmentação de mercado turístico
vai determinar o mercado-alvo que será o futuro objetivo do esforço de marketing.
Quanto mais as características do mercado desejado são conhecidas, maior a
eficiência das técnicas aplicadas, dentre elas a promoção, publicidade, relações
públicas, vendas e muitas outras.

Para que isso aconteça, segundo Lage e Milone (2000, p. 31) é necessário:
Previamente, um estudo mercadológico da demanda e da oferta em que
serão definidas as partes a serem segmentadas, uma vez que o produto
turístico global não tem condições de atrair todos os consumidores ao
mesmo tempo. Além disso, tornam-se necessárias informações de outros
mercados, bem como o conhecimento das diferentes estruturas do
mercado no qual, eventualmente, irá ser desenvolvido um produto, mesmo
que a grande parcela das empresas turísticas tenda a agir em regime de
competição perfeita.

Pode-se inferir que a maioria dos estudos realizados considera que existam
também muitas barreiras às viagens, isto é, muitos obstáculos que inibem uma
maior demanda turística. Como esclarecem Lage e Milone (2000, p. 31), os
principais fatores negativos que dificultam são: os gastos que as viagens
representam, a falta de tempo, as limitações físicas, o estado familiar de casais
com filhos pequenos e a falta de interesse de pessoas que não gostam de viajar e
preferem ficar em casa.
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No entanto, muitos são os fatores positivos que estimulam o mercado turístico e
que facilitam a vida dos turistas.

O Ministério do Turismo propõe a segmentação como uma estratégia para
estruturação e comercialização de destinos e roteiros turísticos brasileiros. Assim,
para que a segmentação do turismo seja efetiva, é necessário conhecer
profundamente as características do destino: a oferta (atrativos, infraestrutura,
serviços e produtos turísticos) e a demanda (as especificidades dos grupos de
turistas que já o visitam ou que virão a visitá-lo). Ou seja, quem entende melhor os
desejos da demanda e promove a qualificação ou aperfeiçoamento de seus
destinos e roteiros com base nesse perfil, terá mais facilidade de inserção,
posicionamento ou reposicionamento no mercado.

2.2.7 Perfil do turista de negócios e eventos

Para compreender melhor o segmento de Turismo de Negócios e Eventos, torna-se
imprescindível, também, conhecer o perfil do Turista de Negócios e Eventos.

Segundo

resultados

da

Pesquisa

do

Impacto

Econômico

dos

Eventos

Internacionais realizados no Brasil (2007-2008), é possível identificar características
do turista desse segmento, segundo os seguintes aspectos:

a) Faixa etária: 27% têm entre 25 e 34 anos; 35,44% têm entre 35 e 44 anos; e
23,2% têm entre 45 e 54 anos;
b) Grau de formação escolar: cerca de 96% dos participantes possuem nível de
formação superior;
c) Ocupação principal: 35,6% são empregados do setor privado;
d) Faixa de renda média: 38,40% possuem renda mensal de até US$ 3.000,00;
27,11% têm renda entre US$ 3.001,00 e US$ 6.000,00; e 26,20% dos
participantes recebem mais de US$ 6.000,00 por mês;
e) 59,3% viajou sozinho e 14,6% viajou com cônjuge/namorado(a);
f) Organização da viagem: 34,9% com agência de turismo; 34% organização sem
pacote, organizado pelo próprio turista; e 20,3% organizada pela empresa aonde
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trabalha;
g) Tipo de hospedagem: 97,2% hospedaram-se em hotéis;
h) Gasto médio diário individual: US$ 285,10, sendo o meio de hospedagem o
primeiro item, seguido de alimentos e bebidas; compras e presentes; transportes;
cultura e lazer;
i) Permanência média no destino: 6,8 noites;
j) A imagem em relação à cidade sede do evento permaneceu positiva ou chegou
a melhorar para 78,8% dos participantes após a viagem. Além disso, 81,7%
pretendem voltar à cidade do evento e 94,5% ao Brasil. Destes, 82,6% querem
retornar a lazer (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010).

As

viagens

corporativas,

que

correspondem

ao

deslocamento

para

o

desenvolvimento de atividades profissionais, possuem datas pré-estabelecidas e
dificilmente são alteradas durante o percurso. Outro fato é que as atividades
durante a viagem também são programadas com antecedência e, geralmente,
envolvem apenas um indivíduo, ao contrário do turista de lazer, que possui horários
mais flexíveis.

As necessidades do turista de negócios e eventos muitas vezes são atendidas
pelas secretárias, que não se preocupam diretamente com os valores e sim em
encontrar os horários dos vôos e conexões mais próximos aos solicitados. Levam
em consideração, também, os hotéis que atendam aos níveis de qualidades
exigidos e que estejam próximos aos centros de negócios que irão freqüentar
(PELIZZER, 2005).

2.3 A Hotelaria

No que diz respeito ao setor hoteleiro, administrar um meio de hospedagem é uma
das profissões mais antigas da humanidade, datando de milhares de anos atrás,
desde a caverna pré-histórica. O turismo, do qual o hotel é parte integrante é um
dos mais novos empreendimentos da humanidade. Como relatam Vallen e Vallen
(2003, p.26): “a hotelaria é uma atividade antiga com um futuro novo, construída
por meio de longas tradições, mesmo em um momento de transformações
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dinâmicas e, muitas vezes, inesperadas”.
Os autores Vallen e Vallen (2003, p. 26) complementam alegando que “hoje em dia,
os hotéis são parte integrante da explosão turística mundial, um elemento
fundamental na ampliação global das empresas e uma presença contínua na vida
social, política e cultural de cada comunidade”.

Com o passar dos anos, os meios de transporte rápidos surgiram a partir das eras
industrial e eletrônica e as liberdades políticas e econômicas vieram para ajudar a
dar forma ao moderno setor turístico.

2.3.1 A História da Hotelaria e o Mercado Hoteleiro

A palavra hotel surgiu em Londres, em torno do ano 1760, mas só começou a ser
utilizada nos Estados Unidos cerca de três décadas depois. Vallen e Vallen (2003,
p. 27) expõem que:
Ela foi anglicizada a partir do termo francês hotel garni, ou “mansão ampla
e mobiliada”. A mudança do nome de estalagem (inn) e taverna para hotel
assinalou uma transformação mundial, de uma atividade baseada em
hospedagens de beira de estrada para uma outra, concentrada nas
cidades.

É de grande valia inferir que o terceiro prédio a ser construído na nova capital dos
Estados Unidos, depois da Casablanca e do Capitólio, foi um hotel. Sua estrutura
física lembrava a de um palácio, mas seu nome, o Union Public Hotel, garantia-lhe
a condição de palácio do povo. O estilo repetiu-se quando o City Hotel foi
inaugurado em Nova York no mesmo ano, 1793. Esse empreendimento foi
financiado a partir da oferta de ações ao público, permitindo que este realmente
fosse dono do palácio do povo (VALLEN e VALLEN, 2003).

Um fato histórico observado por Vallen e Vallen (2003, p. 27) que deve ser levado
em consideração é que “depois da Segunda Guerra Mundial, quando a moeda
norte-americana estava forte e as empresas predominavam, os hotéis do país
expandiram-se no mundo todo”.
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O setor hoteleiro, junto com muitos outros (medicina, bancos, varejo) carrega esse
rótulo de serviço, os quais como muitos rótulos, podem ser confusos. Nem todos os
hotéis oferecem o mesmo nível de serviço e, consequentemente, não cobram os
mesmos preços.

Várias tendências importantes se destacaram no setor de hotelaria durante a última
metade da década de 1990. Os baixos custos de empréstimos, a alta ocupação e
as diárias crescentes anunciaram um retorno da lucratividade (VALLEN e VALLEN,
2003).
Vallen e Vallen (2003, p. 81) dizem que: “seja em termos internacionais ou
domésticos, o setor serve a dois mercados principais. O mercado comercial
inelástico continua a ser a base do negócio hoteleiro. Ganhando força, aparece o
mercado turístico, mais elástico”.

2.3.2 Conceitos de hotel e hospitalidade
Vallen e Vallen (2003, p. 33) esclarecem que “as antigas estalagens surgiram a
partir de casas particulares. O hotel atual, mesmo aquele administrado de forma
familiar, não é a casa de alguém”. Complementam: “ele é um ponto de destinação
ou de hospedagem para quem está em trânsito”.

Vallen e Vallen (2003, p. 34) apresentam que:
Embora os conceitos básicos de alimentação, abrigo e hospedagem
permanecem, os meios pelos quais eles são oferecidos mudaram. Essas
mudanças foram marcadas por uma terminologia instável: albergue,
taverna, public house, inn, guest house, resort, motel, motor lodge, motor
inn, bed and break-fast, airtel, boatel, hometel, skytel e condotel.

Apesar da velocidade das transformações, muitas das classificações tradicionais
resistiram ao teste do tempo. Os hotéis podem estar em todas as categorias ou
apenas em algumas, conforme orientam Vallen e Vallen (2003, p. 34).
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2.3.3 Características do segmento de hotelaria

Para Vallen e Vallen (2003, p. 28):
O setor hoteleiro, junto com muitos outros (medicina, bancos, varejo)
carrega esse rótulo de serviço, o qual, como muitos rótulos, pode ser
confuso. Nem todos os hotéis oferecem o mesmo nível de serviço e,
consequentemente, não cobram os mesmos preços.

O setor hoteleiro respondeu rápida e vigorosamente – e de forma inovadora – a
uma crescente demanda pela possibilidade de escolha.

Um aspecto de suma importância no segmento de hotelaria é a capacidade do
gerente de maximizar o número de apartamentos negociados e a taxa diária média
obtida. No que diz respeito a maximizar os valores dessas medidas, a
administração deve superar várias limitações inerentes ao negócio hoteleiro: a
perecibilidade, a localização, a oferta fixa, os altos custos operacionais e a
sazonalidade. Outro aspecto que deve ser observado na classificação tradicional,
os seguintes aspectos: porte, classe, tipo e sistema (VALLEN e VALLEN, 2003).

A hotelaria é um dos principais ramos do turismo, já que atende à função básica do
viajante que é viabilizar sua permanência na cidade visitada e devido o item
“viagens” ser o terceiro maior gasto das empresas, ficando atrás somente de
salários e processamento de dados.

2.3.4 A influência da economia no setor hoteleiro
Conforme relatam Vallen e Vallen (2003, p. 28), “peças importantes do turismo, os
hotéis

ajudam

a

movimentar

a

máquina

econômica

dos

países

em

desenvolvimento”.

Como a demanda turística anda de mãos dadas com a construção civil, os hotéis e
outros elementos do turismo (estradas, aeroportos, etc.) são responsáveis por
investimentos significativos, mesmo em economias diversificadas. Um exemplo é o
Grand Hotel and Entertainment Park, em Las Vegas, com 5.000 apartamentos,
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onde foi investido um bilhão de dólares apenas em construção (VALLEN e
VALLEN, 2003).

A

partir

do

século

XX,

acompanhando

o

progresso

tecnológico,

os

empreendimentos hoteleiros passaram a ser considerados como uma oportunidade
lucrativa de negócio e, dessa forma, a estrutura hoteleira sofreu grandes
transformações. A preocupação, a partir de então, não era somente de oferecer
descanso e comida, mas também todo conforto com serviços de elevado nível
(FREIRE et al, 2007).

As mudanças no meio afetam hábitos, valores e reações das pessoas, sugerindo
nossos caminhos, preferências e tendências. O hotel partilha do mesmo futuro do
núcleo turístico que se insere. Mesmo corretamente administrado, o hotel pode ser
levado a situações difíceis, em decorrência de problemas no sistema de turismo.
São as externalidades, compreendidas pelas inevitáveis influências do meio sobre
o hotel, como por exemplo, recolhimento do lixo, limpeza das ruas, serviços de
receptivo, especulação imobiliária (FREIRE et al, 2007).
Figura 7 - Enfoque sistêmico da hotelaria

Hotel

Sistema
de
Turismo

Macroambiente

Fonte: Petrocchi (2002) apud Freire et al (2007)

Em todo hotel, sob um ponto de vista sistêmico, é possível considerar que existem
três elementos básicos que devem ser levados em consideração: fator humano,
fator material e fator financeiro, que, devidamente inter-relacionados por intermédio
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de uma administração dinâmica e flexível, permitem oferecer ao cliente um serviço
de qualidade (CAVASSA, 2001).
O hotel é considerado uma empresa de prestação de serviços e a “venda” destes
serviços depende fundamentalmente de sua organização interna, para que os
fatores externos atraiam e satisfaçam à clientela. Qualquer queda de nível no
funcionamento de um só de seus setores pode ter reflexos imediatos sobre o
próprio estabelecimento, atingindo todo o equipamento hoteleiro (FREIRE et al).

2.3.5 Classificação dos Meios de Hospedagem

Para Vallen e Vallen (2003, p. 38) “os sistemas de classificação formais e informais,
públicos ou privados, são outro meio de identificar a classe do hotel”. Utilizando-se
de sistemas de classificação formais, o procedimento foi padronizado, mais ainda
dentro de cada país do que além das fronteiras.

A EMBRATUR utiliza alguns recursos como o Regulamento Geral de Meios de
Hospedagem e a Matriz de Classificação Hoteleira. Sendo que, o Regulamento do
Sistema Oficial de Classificação de Meios de Hospedagem (Anexo A) estabelece
critérios para que a atividade hoteleira seja desenvolvida de forma adequada. Já a
Matriz de Classificação (Anexo B) estabelece uma série de itens que os meios de
hospedagem devem atender para que os mesmos possam utilizar a nomenclatura
oficial adotada pelo Instituto Brasileiro de Turismo, que é determinada pelo número
de estrelas vinculadas a cada tipo de meio de hospedagem.

Em relação aos meios de hospedagem, ultimamente, os eventos têm se configurado
como importante estratégia para a ampliação dos negócios desse tipo de
equipamento. Para atuação nesse setor, devem necessariamente ser providos da
seguinte estrutura e serviços:

a) Pessoal fluente em outros idiomas;
b) Isolamento acústico nos centros de eventos;
c) Telefone e internet rápida nos apartamentos;

65

d) Business Center com equipamentos de aquisição recente;
e) Computadores, impressoras, fax, copiadoras, internet rápida e pessoal com
experiência em informática para prestação de serviços, inclusive de urgência;
f) Serviços de correio;
g) TV por assinatura;
h) Restaurante 24 horas;
i) Lavanderia 24 horas;
j) Mensageiros;
k) Serviços e equipamentos de relaxamento e condicionamento: piscina, sauna,
massagem, academia (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010).

2.4 O Marco Teórico

A escala SERVQUAL, de Parasuraman, Zeithaml e Berry apud Kotler e Keller (2006)
foi utilizada na dimensão das expectativas sobre os serviços hoteleiros. Quanto à
dimensão da satisfação na hospedagem em hotel na cidade de João MonlevadeMG, o instrumento aplicado foi o Modelo Hong Kong, apresentado na Figura 8.
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Figura 8 - Modelo Hong Kong - Índice de Satisfação Turística

gênero
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satisfação geral
comparação com a expectativa
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revisitar intenção
recomendação para os outros

Preço de determinada qualidade
Determinado preço pela qualidade

Expectativas

expectativas gerais
personalização
confiança

Fonte: Gang Li, Jason L. Chen. The Hong Kong tourist satisfaction index.
Annals of Tourism Research. Volume 39, Issue 1, Pages 1-526 (January 2012)
Adaptado pela pesquisadora (2012)

Este modelo demonstra um sistema de avaliação de satisfação do turista com base
em uma estrutura dual-modelo e demonstra sua aplicabilidade geral. O primeiro diz
respeito à satisfação do turista e seus antecedentes e consequências principais. O
segundo modelo é projetado para estimar um índice de satisfação com o serviço
agregado e um índice de satisfação global de destino usando um indicador múltiplo
e abordagem causa.

Neste estudo, pretende-se estudar a aplicação e validação do modelo acima no
contexto do serviço turístico proporcionado por uma rede hoteleira da cidade de
João Monlevade. A escolha deste modelo se justifica pelo grau de conhecimento dos
conceitos e variáveis constantes, bem como da viabilidade aparente de aplicação ao
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serviço turístico pretendido. O modelo apresenta uma cadeia lógica de construtos e
variáveis, dirigindo-se à objetividade da variável dependente “Loyalty” ou lealdade do
cliente.

O

encadeamento

lógico

apresenta

os

construtos

condicionantes

(antecedentes) e os explicados (consequentes), sempre em um contexto de
dependência positiva, ou seja, a ocorrência do fenômeno anterior condiciona
positivamente o fenômeno posterior. Este modelo lógico constitue um propósito
comum no desenvolvimento de qualquer conhecimento científico.

2.5 A Região do Médio Piracicaba

A região do Médio Piracicaba é composta pelas seguintes cidades: Alvinópolis,
Barão de Cocais, Bela Vista de Minas, Bom Jesus do Amparo, Catas Altas, Dionísio,
Dom Silvério, Itabira, João Monlevade, Nova Era, Rio Piracicaba, Santa Bárbara,
Santa Maria de Itabira, São Domingos do Prata, São Gonçalo do Rio Abaixo, São
José do Goiabal e Sem Peixe (AMEPI, 2012).
Figura 9 - Mapa da Região do Médio Piracicaba

Fonte: http://www.amepi.org.br/mapa/index.html
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2.5.1 João Monlevade como Mercado Potencial de Negócios e Eventos

Para melhor compreender João Monlevade como mercado potencial de negócios e
eventos, a cidade possui os seguintes aspectos físico-geográficos e demográficos,
conforme relatório da ADEMON (2010): a) Área: 105,0 Km²; b) População estimada:
73.451; c) Densidade Demográfica: 717,3 hab/km²; Limites: Itabira, Bela Vista de
Minas, Rio Piracicaba e São Gonçalo do Rio Abaixo. BR 381/262 – Sentido Vale do
Aço: Bairro Egito – Sentido Belo Horizonte: Corte de Pedras (Tanquinho I); d)
Região: Central; e) Microrregião: Médio Piracicaba; f) Hidrografia: Rio Piracicaba e
Rio Santa Bárbara (principais); g) Riqueza Mineral Regional: Minério-de-ferro e
Pedras preciosas; h) Reserva Mineral: Caulim; i) Cobertura Vegetal: composta de
mata atlântica, reflorestamento, macega, capoeira e campo; j) Localização: Latitude:
19º48’ - Longitude: 43º10’; k) Clima: Temperado; l) Relevo: Topografia: Plano: 12% Ondulado: 20% - Montanhoso: 68%; m) Altitude: máxima: 1340 m - Local: Serra do
Seara - mínima: 930 m - Local: próximo ao Córrego Jacuí; n) Temperatura: Média
Anual: 20,1ºC - Média Máxima Anual: 26,5ºC - Média Mínima Anual: 15,9ºC. Quanto
ao Índice de Desenvolvimento Humano – IDH-M, a cidade de João Monlevade é o
28º município com melhor IDH-M em Minas Gerais (0,807).

No

entanto,

faz

parte

da

política

de

desenvolvimento

da

Agência

de

Desenvolvimento de João Monlevade (ADEMON), a indução do Turismo em João
Monlevade. Para tal várias ações são realizadas com vistas à inserção da
comunidade empresarial neste contexto. Dentre diversas ações destacam-se
realização do Programa de Municipalização do Turismo (1999), participação do
Circuito da Mata Atlântica (2000), formação de Conselho Turístico (2001), confecção
e atualização de inventário turístico por 03 anos consecutivos. O princípio norteador
desta iniciativa é a interpretação dos potenciais turísticos da cidade, ou seja, a
adição de informações a estes potenciais para atrair turistas para o município.

Através da Lei Municipal 1492/2000, criou o Conselho Municipal de Turismo
(COMTUR) e o Fundo Municipal de Turismo (FUNDETUR).
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2.5.2 História de João Monlevade

Conforme a Ademon (2010), João Monlevade caracteriza-se desde a sua origem
como município urbano/industrial. Teve seu crescimento vinculado à siderurgia que
se instalou no início do século XIX. Em 14 de maio de 1817, início do séc. XIX,
chega ao Brasil, o francês, Jean Antoine Félix Dissandes de Monlevade, que
escolhe o estado de Minas Gerais para desenvolver suas pesquisas no campo de
mineralogia e geologia. Após percorrer algumas regiões, adquire sesmarias de terra
em Rio Piracicaba, onde constrói o Solar Monlevade e a Forja Catalã. Após a morte
do fundador, a primitiva fábrica acaba sofrendo um grande declínio em sua
produção. Tal fábrica passa sucessivamente por várias administrações.

Em 1921, com o propósito de aumentar seu capital, a Companhia Siderúrgica
Mineira realiza uma assembléia, na qual foi firmada uma aliança com o grupo belgoluxemburguês, ARBED. A partir de então, passa a se chamar Companhia
Siderúrgica Belgo-Mineira, definitivamente implantada em 1935, sob a administração
empreendedora do engenheiro luxemburguês, Louis Jacques Ensch.

O distrito começou seu ciclo de desenvolvimento em torno da Belgo Mineira. Vilas
operárias eram construídas e a população contava com uma completa infraestrutura
nas áreas da saúde, educação e lazer. Por outro lado, o crescimento da usina de
João Monlevade, estimulou o desenvolvimento e consolidação de outras regiões,
como é o caso de Carneirinhos.

Na década de 1930, a construção da Usina da Companhia Siderúrgica Belgo Mineira
deu impulso ao processo de desenvolvimento da cidade. Isso ocorreu graças à
tenacidade de outro pioneiro, o engenheiro Louis Jacques Ensch. Em consonância
com o modelo de industrialização em vigor, a Belgo implantou, nas proximidades da
Usina, bairros destinados a seus operários, dotando-os de infraestrutura básica
condizente com suas necessidades cotidianas, tais como estabelecimentos de
comércio, serviços de saúde, educação e lazer.
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Nos anos 1950, contando com uma conjuntura favorável em nível nacional, a Usina
da Belgo foi ampliada e modernizada, passando a ocupar importante espaço na
produção de aço do país. Monlevade experimentou um intenso crescimento
demográfico, particularmente em função do fluxo migratório induzido pelas
oportunidades de emprego representadas pelas expansões realizadas pela
empresa. Sua população que era de 12.865 habitantes passa para 30.602
habitantes em 1960.

Em franca expansão, os moradores dessa localidade reivindicavam melhorias, as
quais não eram atendidas pelo Município de Rio Piracicaba. Esse fato levou alguns
moradores a formarem uma comissão em busca da emancipação política do distrito.
Após anos de negociações, vem a tão almejada emancipação, em 29 de abril de
1964.

Os bairros situados na região da Usina se adensaram e se consolidaram, dando
início o processo de parcelamento e ocupação da região de Carneirinhos, onde se
instalaram alguns pequenos comércios. Também ocorreram alguns loteamentos na
região do Cruzeiro Celeste. Esboçaram-se, dessa forma, as três grandes áreas em
que se diferencia internamente a cidade.

Nos anos 1960, a cidade passou por importantes transformações. A Belgo enfrentou
a primeira crise financeira e um atuante movimento sindical. João Monlevade que,
até o início desta década, era um distrito do município de Rio Piracicaba, foi
emancipado. A população se elevou para quase 40.000 habitantes, enfocando
principalmente a região de Carneirinhos, expandiu-se o comércio e os serviços. Na
década de 1970, continuou essa intensa ocupação da região de Carneirinhos.

Na década de 1980, após superada a grave crise financeira, a Belgo passou por
nova fase de expansão de sua planta industrial. Parte das novas unidades
implantadas, ocupou a área do centro urbano da região da Usina tornando-a, em
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definitivo, lugar exclusivo da produção e fazendo de Carneirinhos o único centro
terciário do município.

A cidade de João Monlevade se constituiu pólo microrregional, sendo a sede da
Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Piracicaba. Acompanhando a
evolução da Belgo Mineira (Arcelor Mittal), instalaram-se estabelecimentos de
prestação de serviços, como: uma grande rede hoteleira, redes de ensino de bom
porte, dispondo, inclusive, de instituições de ensino de nível superior.

Atualmente, o bairro Carneirinhos tem esgotadas suas possibilidades de abertura de
novos loteamentos, o que, aliado à valorização dos terrenos aí situados, acaba por
induzir um intenso processo de ocupação na região do Cruzeiro Celeste,
principalmente na porção sul, separada do restante da cidade pela BR 381. Sendo
assim, João Monlevade apesar de sua pouca idade, trilha no caminho da história
rumo ao pleno desenvolvimento.

2.5.3 Informações Turísticas

Para a promoção do turismo, João Monlevade está em processo de inserção no
Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), da EMBRATUR que
objetiva destacar recursos e possibilidades turísticas.

Dentro desse contexto, João Monlevade conta com um vasto conjunto histórico no
Centro antigo da cidade, constituído por edificações ligadas à época de implantação
da Belgo Mineira, berço da siderurgia brasileira como: Fazenda, Cassino, Igreja e
residências, que formaram a primeira vila operária do Brasil. Destaque é dado a
Igreja São José Operário, fundada em 1948, com arquitetura em formato de V
disfarçado (Vitória), saudando o fim da Segunda Guerra Mundial, posteriormente
associado ao slogan Vereda, Verdade e Vida. Essa obra foi eleita pelos
monlevadenses como símbolo da cidade em 2000.
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Conta, ainda, com alguns pontos que podem ser explorados para a prática do
Turismo Ecológico como: Floresta Clube Dr. Henri Meyers, Serra do Seara e Centro
de Educação Ambiental (CEAM) - Mata Atlântica.

O comércio e os serviços atendem a toda a região do Médio Piracicaba. A grande
maioria dos municípios vizinhos possuem atrativos turísticos ainda pouco
explorados.

a) Estabelecimentos hoteleiros que contemplaram o estudo: 6 (seis) hotéis
localizados no Bairro Carneirinhos, em João Monlevade-MG.

Conforme dados fornecidos pela ADEMON (2012), a cidade de João Monlevade-MG
possui 20 estabelecimentos hoteleiros com e sem restaurante, sendo 16 (dezesseis)
hotéis e 4 (quatro) motéis.

Vale ressaltar que o estudo abrangeu os seis hotéis localizados nas avenidas
Getúlio Vargas e Wilson Alvarenga (região central), que são vias de acesso às
principais indústrias e centro comercial, o que facilita a locomoção a qualquer ponto
da cidade, seja turista de negócios ou de eventos, que prima pela qualidade e que
busca uma agradável opção de hospitalidade, funcionalidade e comodidade.
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3 METODOLOGIA: A TRAJETÓRIA DO ESTUDO

Este capítulo tem como princípio apresentar os passos da pesquisa a fim de
alcançar os objetivos propostos. Inclui a caracterização da pesquisa, a definição das
unidades de análise e de observação, bem como a população e amostra, os
instrumentos de coleta de dados e a estratégia de análise de dados.

3.1 Caracterização da Pesquisa
Gil (2006, p. 17) define pesquisa como “o procedimento racional e sistemático que
tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”.

Para a consecução dos objetivos propostos, conforme a classificação de Vergara
(2005), a pesquisa, quanto aos fins, foi descritiva. Esse tipo de pesquisa tem como
objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou
fenômeno ou o estabelecimento de relações entre as variáveis (GIL, 2006). Os
autores Collis e Hussey (2005) afirmam que a pesquisa descritiva é a descrição do
comportamento dos fenômenos, de tal forma que sua utilização busca identificar e
obter informações sobre as características de um determinado problema.

Quanto aos meios, trata-se de estudo de caso, do tipo quantitativo-qualitativo, uma
vez que se pretendeu estudar a rede hoteleira na cidade de João Monlevade-MG. O
estudo de caso tem por objetivo o exame amplo de determinado fenômeno focado
na compreensão da dinâmica existente, devendo ser concebido para ser capaz de
receber facilmente as sensações do contexto que é considerado (COLLIS e
HUSSEY, 2005).

No estudo de caso, como técnica investigativa, torna possível utilizar abordagem
quantitativa e qualitativa. (GÜNTHER, 2006). A pesquisa na forma de um estudo de
caso pode basear-se em várias fontes de evidências, as quais Yin (2005) classifica
em: documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação
participante e artefatos físicos.
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Segundo Thiollent (1987), uma pesquisa qualitativa sugere entrevista de um
pequeno número de indivíduos que representem a identidade organizacional à qual
pertencem. Nesse tipo de pesquisa, o objeto do pesquisador consiste em aprender
sobre o fenômeno, extraindo dos indivíduos entrevistados, que se constituem em
agentes reveladores da cultura organizacional, suas experiências vividas no dia a
dia.
Já a abordagem quantitativa busca medir o grau em que determinado aspecto está
presente. Além disto, é numérica, tratada por escalas e submetida a análises
estatísticas (ROESCH, 1999).

Em muitas circunstâncias, a utilização de única abordagem, quer a qualitativa, quer
a quantitativa, pode ser insuficiente para abranger toda a realidade observada.
Portanto, elas podem e devem ser utilizadas como complementares, sempre que o
planejamento da investigação esteja em conformidade com o método (COLLIS e
HUSSEY, 2005).

3.2 Unidades de Análise e de Observação/População e Amostra

De acordo com Vieira e Zouain (2005), a definição da unidade de análise tem caráter
essencial no processo de descrição da metodologia. Segundo os autores, esses
níveis apresentam diferentes formas e os mais comuns para os estudos
administrativos e organizacionais são os níveis individuais, grupal, organizacional,
nível do campo e societário.

A unidade de análise foi a rede hoteleira do município de João Monlevade-MG e a
unidade

de

observação

foi

composta

pelos

218

(duzentos

e

dezoito)

hóspedes/clientes e gerentes/proprietários dos 6 (seis) principais hotéis localizados
no Bairro Carneirinhos, na cidade de João Monlevade-MG.
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3.3 Instrumentos de Coleta de Dados

Conforme Yin (2005), a utilização do maior número possível de fontes de coletas de
evidências leva a um bom estudo de caso. A obtenção dos dados primários se deu
a partir de questionários semi-estruturados e entrevistas. Foi elaborado e aplicado o
questionário com perguntas fechadas e abertas (APÊNDICE A), por email com
utilização do Google Docs1 e também pessoalmente, junto aos hóspedes/clientes
dos hotéis; bem como a elaboração e aplicação de questionário com perguntas
fechadas e abertas (APÊNDICE B) e entrevistas pessoais por meio de um roteiro
elaborado (APÊNDICE C) aplicado aos gerentes/proprietários dos hotéis, com o
intuito de analisar a percepção dos mesmos quanto à prestação de serviços
oferecidos aos clientes/hóspedes.

Já os levantamentos de dados secundários se deram por meio de pesquisa
bibliográfica, em materiais que se encontraram à disposição da pesquisadora, em
livros, artigos científicos, revistas

especializadas, dissertações

e materiais

disponibilizados na internet, que se revestiu de grande importância para o
aprofundamento do estudo, envolvendo conceitos e compreensão sobre o tema.
Esta fonte de evidências foi adotada em função de que diversos “dados importantes
na pesquisa social provêm de fontes de 'papel’: arquivos históricos, registros
estatísticos, diários, biografias, jornais, revistas etc." (GIL, 1999, p.161). Para
Marconi e Lakatos (2004), as fontes secundárias possibilitam a resolução de
problemas já conhecidos e explorar outras áreas onde os problemas ainda não se
cristalizaram suficientemente.

3.4 Estratégia de Análise de Dados

O Quadro 7 apresenta a estratégia utilizada na análise dos dados e correlaciona os
objetivos específicos propostos nessa pesquisa com os autores e organizações que

1

É um pacote de aplicativos do Google baseado em AJAX. Funciona totalmente on-line diretamente
no browser. Ele permite aos usuários criar e editar documentos online ao mesmo tempo colaborando
em tempo real com outros usuários.
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dão sustentação teórica para o assunto abordado e os instrumentos de coleta de
dados correspondentes.
Quadro 7 - Estratégia de Análise de Dados

Objetivos Específicos

Autores/Organizações

Tipo de
Pesquisa

Identificar os recursos de marketing
de serviços aplicado em turismo,
com base na literatura.

Hoffman et al, Kotler e
Keller, Czinkota,
Fitzsimmons e
Fitzsimmons, Kotler e
Armstrong, Grönroos,
Mota.
Ministério do Turismo,
Lage e Milone, Dias,
Goeldner et al, Pelizzer.

Pesquisa
bibliográfica

Gang Li, Jason L. Chen
(2012)

Pesquisa de
campo

Parasuraman, Zeithaml
e Berry apud Kotler e
Keller (2006)

Pesquisa de
campo

Gang Li, Jason L. Chen
(2012)

Pesquisa de
campo

Descrever o perfil do turista de
negócios e eventos.

Identificar a avaliação percentual
geral dos turistas de negócios e
eventos, em relação à rede
hoteleira.
Identificar a avaliação percentual
dos gerentes/proprietários da rede
hoteleira
sobre
os
serviços
hoteleiros.
Verificar a avaliação do turista
sobre o serviço hoteleiro, mediante
o Modelo de Hong Kong.

Pesquisa
bibliográfica
e de campo

Fonte/
Instrumento
de Coleta de
Dados
Referencial
Teórico

Referencial
Teórico
Questionário
(Apêndice A)
e Entrevista
(Apêndice C)
Questionário
(Apêndice A)

Questionário
(Apêndice B)
Entrevista
(Apêndice C)
Questionário
(Apêndice A)

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2012)

A análise dos dados da pesquisa quantitativa foi elaborada mediante a utilização das
técnicas (métricas) clássicas capazes de proporcionar uma avaliação da
confiabilidade, pertinência e abrangência do estudo. Assim, foram utilizadas as
seguintes métricas:
a) Análise descritiva do questionário aplicado aos hóspedes;
b) Análise de confiabilidade;
c) Criação de índices para os construtos Tourist Characteristics, Perceived
Performance, Assessed Value, Expectations, Tourist Satisfaction, Complaints e
Loyalty;
d) Correlação das variáveis Complaints e Tourist Satisfaction;
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e) Correlação das variáveis Tourist Characteristics, Perceived Performance,
Assessed Value e Expectations;
f) Relação da variável dependente Loyalty com as variáveis explicativas Complaints
e Tourist Satisfaction;
g) Relação da variável dependente Tourist Satisfaction com as variáveis explicativas
Tourist Characteristics, Perceived Performance, Assessed Value e Expectations;
h) Análise descritiva do questionário aplicado aos gerentes.

A análise fatorial tem como objetivo principal descrever a variabilidade original de um
determinado vetor X, em termos de um número menor de variáveis aleatórias,
chamadas de fatores comuns e que estão relacionadas com o vetor original X
através de um modelo linear. Neste modelo, parte da variabilidade de X é atribuída
aos fatores comuns, sendo o restante da variabilidade de X atribuído às variáveis
que não foram incluídas no modelo, ou seja, ao erro aleatório.

O que se espera é que as variáveis originais

estejam agrupadas em

subconjuntos de novas variáveis mutuamente não correlacionadas, sendo que a
análise fatorial teria como objetivo o encontro destes fatores de agrupamento. Deste
modo, em casos nos quais se tem um número grande de variáveis medidas e
correlacionadas entre si, seria possível, a partir da análise fatorial, identificar-se um
número menor de novas variáveis alternativas, não correlacionadas e que, de algum
modo, sumarizassem as informações principais das variáveis originais. Essas novas
variáveis são chamadas de fatores ou variáveis latentes (MINGOTI, 2007).

Neste trabalho, foi realizada a Análise Fatorial via Matriz de Correlação de Pearson
e, no caso em que as variáveis eram qualitativas, via Matriz de Coeficientes V. de
Cramer.
O alfa de Cronbach foi apresentado por Lee J. Cronbach em 1951. O coeficiente α
de Cronbach (como é cientificamente conhecido) é uma das estimativas da
confiabilidade de um questionário que tenha sido aplicado em uma pesquisa. Dado
que todos os itens de um questionário utilizam a mesma escala de medição, o
coeficiente α, com α ∈ [0,1], é calculado a partir da variância dos itens individuais e
das covariâncias entre os itens através da seguinte equação:
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onde: k é o número de itens do questionário, é a variância do item i e é a variância
total do questionário.

O coeficiente de correlação de Pearson é uma medida do grau de relação linear
entre duas variáveis quantitativas. Este coeficiente varia entre os valores -1 e 1. O
valor 0 (zero) significa que não há relação linear, o valor 1 indica uma relação linear
perfeita e o valor -1 também indica uma relação linear perfeita mas inversa, ou seja
quando uma das variáveis aumenta a outra diminui. Quanto mais próximo estiver de
1 ou -1, mais forte é a associação linear entre as duas variáveis.

O coeficiente de correlação de Pearson é normalmente representado pela letra r e a
sua fórmula de cálculo é:

O coeficiente de correlação a ser calculado, quando se tem uma variável quantitativa
Y e outra variável categórica ou nominal X, é o Coeficiente de Correlação ETA. Este
resulta sempre em um valor no intervalo fechado 0 e 1.

A Correlação ETA ao quadrado é a razão entre a soma de quadrados entre grupos e
a soma de quadrados total, equivalente ao do modelo de regressão linear simples.
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Quadro 8 - Indicadores de Correlação Estatística

Regressão é uma técnica utilizada para modelar a relação entre variáveis e predizer
o valor de uma variável dependente. Em geral o termo dependente é usado em uma
variável que possui uma relação de causa-efeito com as variáveis independentes,
mas também pode ser colocada para modelar a relação funcional com as outras
variáveis.

Como a variável dependente é categórica (assume apenas valores inteiros) e pode
assumir 5 valores diferentes, a melhor alternativa para modelar estes dados é a
partir da regressão logística multinomial.

Onde a variável dependente é contínua e as variáveis explicativas são uma
qualitativa ordinal e outra contínua (associação do construto Loyalty e os
regressores Complaints, Tourist Satisfaction) foi utilizado o modelo de regressão
linear múltipla. Os coeficientes do modelo foram estimados pelo método de mínimos
quadrados.

A significância de cada coeficiente do modelo foi testada pelo teste t de student que,
neste caso, testa a afirmativa de que o coeficiente é igual a zero. A significância do
modelo ajustado foi analisada pelo teste ANOVA (análise de variância) que tem por
hipótese a afirmativa de que todos os coeficientes do modelo são iguais a zero.
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Para ambos os testes, quando a probabilidade de significância (p-valor) é pequena,
usualmente menor que 0,05, a afirmativa do teste é rejeitada.

Já para análise de dados qualitativos, foi utilizada análise de conteúdo, que é uma
maneira de converter sistematicamente texto em variáveis numéricas, conforme
apontam Hussey e Collis (2005, p. 240).

Assim sendo, a pesquisa foi conduzida por uma investigação científica, norteada
pelos objetivos geral e específicos definidos, contemplando os métodos qualitativos
e quantitativos, com a participação da pesquisadora na interpretação e análise dos
dados, bem como foi desenvolvida em função da problemática, aliada ao
embasamento teórico a respeito do tema.
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4 APRESENTANDO OS DADOS E ANÁLISES DA PESQUISA

Este capítulo é estruturado por meio de duas modalidades fundamentais da
pesquisa social: a pesquisa qualitativa, em que se apresenta e analisam os dados,
informações

e

opiniões

tanto

dos

hóspedes/clientes,

quanto

dos

gerentes/proprietários da rede hoteleira; e a pesquisa quantitativa, na qual se
analisam as avaliações de hóspedes/clientes e gerentes/proprietários da rede
hoteleira, em função do modelo teórico adotado, o Modelo Hong Kong.

4.1 Características

dos

Hotéis

da

Rede

Hoteleira,

segundo

os

gerentes/proprietários
Esta unidade é composta pela apresentação e análises qualitativas da infraestrutura,
seguida pela apresentação e análise das políticas de relacionamento com
hóspedes/clientes empreendidas pela rede hoteleira.

4.1.1 Infraestrutura da Rede Hoteleira

Para a avaliação da infraestrutura da rede hoteleira, foram entrevistados os 6 (seis)
gerentes/proprietários. A partir de um roteiro semi-estruturado (APÊNDICE C), foram
realizadas as entrevistas, nos dias 10, 11, 12 e 21 de setembro de 2012.

Primeiramente, cabe informar que, dos entrevistados, 3 gerentes/proprietários
possuem o ensino médio completo e 3 possuem o ensino superior.

As datas de inauguração dos hotéis são os anos de 1972, 1980, 1986, 1991, 1992 e
2012. O número de unidades habitacionais varia de 28 a 75 unidades e não
possuem outras unidades. Possuem em seu quadro de funcionários entre 9 a 20
pessoas.

Em relação ao registro, 2 são registrados na EMBRATUR; 2 não são registrados em
nenhum órgão; 1 é registrado no Sindicato; e 1 é registrado na Embramarcas.
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Apesar da não obrigatoriedade de um hotel em se classificar, 4 pertencem à
categoria 3* e 2 não possuem classificação.

Da inauguração até hoje, o que foi feito em investimentos para melhorar a
infraestrutura: 5 hotéis (reforma na infraestrutura); 4 hotéis (aumento de leitos); 4
hotéis (aumento de apartamentos); 4 hotéis (investimento na mão-de-obra
qualificada); 5 hotéis (móveis novos). Em outros, citaram sala de academia, TV a
cabo Sky, Internet, estacionamento, sala de reuniões, área de lazer, circuito interno,
transformação de um bloco de apart hotel em apartamentos (12 para 27
apartamentos).

No que tange a funcionários da família que trabalham no hotel: 3 hotéis (de 1 a 3);
2 hotéis (de 4 a 6) e 1 hotel (nenhum). Ressalta-se que 3 hotéis da rede hoteleira
não oferecem algum tipo de curso de qualificação e capacitação aos seus
funcionários e 3 hotéis oferecem através da Associação Comercial e Industrial de
João Monlevade, Câmara de Dirigentes Lojistas e também pelo Sebrae.

A respeito de aquisição de novos equipamentos, 5 hotéis têm investido em aquisição
de novos equipamentos e 1 hotel não tem investido. Dos que investem, citaram:
lavanderia, ar condicionado nos quartos, TV LCD, Internet mais ágil (cada andar tem
um roteador), máquina de lavar.

Para melhor compreender, alguns aspectos apontados pelos entrevistados: 5
disseram que os clientes pagam através de cartão e 1 através de dinheiro; 6 fazem
algum tipo de anúncio e/ou divulgação para o hotel, como anúncios em jornal,
patrocínio em festas, pacotes promocionais (casamento, formatura, aniversário),
tarifas promocionais (final de semana); em 3 hotéis ficam em média (de 1 a 2 dias),
em 2 hotéis (de 3 a 5 dias) e em 1 hotel (de 7 a 10 dias); a maioria dos hóspedes é
do sexo masculino; a tipologia do empreendimento é 100% Hotel de Negócios; a
taxa média (%) de ocupação do hotel: 85% na alta temporada e 46,67% na baixa
temporada; quanto a participação dos tipos de clientes no faturamento do hotel:
37,50% Negócios na baixa temporada e 83,33% Negócios na alta temporada.
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A média de tempo que um turista que vem a Negócios ou para Eventos fica no
estabelecimento: 4 hotéis (de 1 a 3 dias) e 2 hotéis (de 4 a 7 dias). É de grande valia
considerar que em 5 hotéis, os clientes são sensíveis ao preço e em 1 hotel não é
sensível ao preço.

A respeito do poder dos clientes em alterar os preços cobrados, 2 disseram que o
hotel cobre o preço do concorrente para manter o cliente, 1 disse que a tarifa é a
mesma, independente da escolha dos clientes e 3 disseram que o hotel muda a
tarifa em algumas condições (convênio com empresas, turista em família,
dependente do hóspede).

No que tange como os preços das diárias são estabelecidos: 6 hotéis com base nos
custos e também 2 hotéis mencionaram de acordo com a concorrência. Desse
modo, 5 hotéis não adotam algum procedimento com os fornecedores que permita
reduzir custos e 1 hotel adota; e mencionaram sobre parceria com que tipos de
empresas relacionadas com o trade turístico que permita baixar o custo: Agência (3
hotéis); Operadoras (1 hotel); Locadoras de veículos (1 hotel); Outros – Vale/Arcelor
Mittal (1 hotel).

Dos entrevistados, todos disseram que os funcionários podem sugerir alguma
mudança ou até participar das decisões do empreendimento. Relataram que todas
as idéias, qualquer sugestão/reclamação são ouvidas e atendidas, para atender as
necessidades dos clientes.

De acordo com a localização geográfica para o cliente do turismo de negócios e
eventos: 4 consideram excelente e 2 ótimo; quanto a beleza externa do prédio do
hotel: 5 (Muito Bonito) e 1 (Nível Razoável de beleza).

Os hotéis possuem espaço dos Quartos em m2: 12m²; 12m²; 20m²; 20m²; 25m²; 25 a
40m². A respeito da conservação dos quartos (incluindo pintura, móveis, banheiro,
ducha): 4 hotéis estão em excelente estado e 2 hotéis em bom estado.

No que diz respeito à infraestrutura, foram relatados: 5 hotéis possuem aparelho de
parede e split e 1 hotel não possui; 4 hotéis (TV a cabo) e 2 hotéis (somente Antena
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parabólica); 6 hotéis possuem internet nos quartos; 6 hotéis possuem mesa e
cadeira para trabalhos nos apartamentos; 5 hotéis não possuem piscina e 1 hotel
possui piscina normal; 3 hotéis possuem sala de ginástica (esteira e aparelhos de
musculação) e 3 hotéis não possui sala de ginástica; 5 hotéis não possuem área de
jogos e 1 hotel possui área de jogos (sinuca e quadra).

Apesar de algumas melhorias a serem feitas, os 6 hotéis buscam fazer um estudo
sobre as necessidades e comportamentos dos clientes que vêm a Negócios e
Eventos, a partir da ficha de cadastro, de pesquisa, espaço para veículos de maior
porte (artistas que vem na cidade e região) e por meio de sugestões.

Conforme dito pelos entrevistados, 4 hotéis possuem restaurante e 2 hotéis não
possuem restaurante; 3 hotéis têm seu próprio espaço para Reuniões, Eventos,
Palestras, Congressos, entre outros, que atenda os clientes e 3 hotéis não possuem;
5 hotéis possuem em sua infraestrutura espaço adequado que atenda aos clientes
que precisem usar computadores, ou deixar seus pertences pessoais e 1 hotel não
possui; 3 hotéis possuem seu próprio bar, ou está localizado perto de bares, que
tenham bebidas diversificadas ao gosto do cliente e que funcionem 24 horas por dia
e 3 hotéis não.

Todos os 6 hotéis possuem características diferenciadoras que são devidamente
reconhecidas, isto é, valorizadas pelos clientes, devido às acomodações, qualidade
no atendimento, limpeza dos apartamentos, elogios, descontos, pagar um pouco
mais devido o conforto do apartamento, pelo espaço dos apartamentos, café da
manhã e localização.

Da rede hoteleira pesquisada, os 6 hotéis buscam especializar-se no nicho de
mercado no qual procura atender e que o atrativo que chama mais atenção do
cliente ao fazer sua escolha: infraestrutura, por ser novo, atendimento, decoração,
espaço do apartamento, preço e localização. No quesito promoção especial para o
cliente que vem a negócios ou para eventos: 4 hotéis oferecem alguma (quantidade
de diárias/pessoas, utilização da sala de eventos/palestrante custo zero,
artistas/apartamentos com nível superior – valor menor, o representante tem um
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desconto maior e clientes eventos % da diária é patrocínio) e 2 hotéis não oferecem
nenhuma promoção especial.

Em relação a preços menores e melhor qualidade nos serviços, 2 hotéis consideram
que os clientes deste segmento (Turismo de Negócios e Eventos) buscam preços
menores e melhor qualidade nos serviços; 2 hotéis consideram que os clientes deste
segmento (Turismo de Negócios e Eventos) buscam preços menores; 1 hotel
considera que os clientes deste segmento (Turismo de Negócios e Eventos) buscam
melhor qualidade nos serviços e 1 hotel considera que depende do tipo de hóspede.

Quanto à existência de algum tipo de vantagem ao cliente para que este retorne ao
hotel, 3 hotéis existem (fidelização, localização, manter a porcentagem de desconto,
qualidade do serviço e estrutura de qualidade) e 3 hotéis não possuem nenhum tipo
de vantagem ao cliente. No que tange ao turismo de eventos e de negócios, os 6
hotéis consideram um segmento atrativo, isto é, lucrativo e em constante
crescimento, tanto em baixa quanto em alta temporada, devido a Arcelor Mittal,
empresas terceirizadas, universidades e devido a região (mercado local).

Vale mencionar que os 6 hotéis não fazem parte de alguma cadeia hoteleira; 2
hotéis terceirizam serviços (lanche, lavanderia, restaurante) e 4 hotéis não
terceirizam serviços; e fora a hospedagem, outras fontes contribuem para aumentar
a renda: 3 hotéis não há outras fontes e 3 hotéis há outras fontes (eventos, aluguel
do espaço físico). Com a finalidade de realização de avaliação dos serviços
oferecidos, os 6 hotéis realizam alguma avaliação dos serviços oferecidos, sendo
que 4 hotéis realizam anualmente e 2 hotéis realizam diariamente.

Cabe destacar sobre a disponibilidade dos seguintes elementos referentes à
infraestrutura de serviços: elevador (4 hotéis - Não e 2 hotéis - Sim); bar (5 hotéis –
Não e 1 hotel - Sim); restaurante (5 hotéis – Não e 1 hotel - Sim); portaria / recepção
(6 hotéis - Sim); reservas (6 hotéis - Sim); estacionamento (6 hotéis - Sim); limpeza
da Uh diária (6 hotéis - Sim); lavanderia (1 hotel – Não e 5 hotéis - Sim); guarda
bagagens (6 hotéis - Sim); serviço de despertar (6 hotéis - Sim); café da manhã (6
hotéis - Sim); mensageria (1 hotel – Não e 5 hotéis - Sim); manobrista (3 hotéis –
Não e 3 hotéis - Sim); fitness Center (3 hotéis – Não e 3 hotéis - Sim; piscina (5
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hotéis – Não e 1 hotel - Sim); sauna (5 hotéis – Não e 1 hotel - Sim); sala de eventos
(3 hotéis – Não e 3 hotéis - Sim).

4.1.2 Políticas de Relacionamento com hóspedes/clientes, empreendidas pela
Rede Hoteleira

Foram

respondidas

as

perguntas

abertas

(APÊNDICE

B)

pelos

gerentes/proprietários, nos dias 10, 11, 12 e 21 de setembro de 2012.

4.1.2.1 Sobre o desempenho da Rede Hoteleira, quanto à confiabilidade e precisão
dos serviços prometidos

No geral, os respondentes alegaram que com treinamento de atendimento de um
bom padrão de qualidade da equipe de funcionários, visando um atendimento
cordial, com honestidade, rapidez, total higiene, tornando o ambiente harmonioso e
agradável. Vale destacar algumas respostas dadas pelos gerentes/proprietários: “O
hotel tem um trabalho muito bonito na parte espiritual com hóspedes e funcionários”;
“Cumprindo a missão de sempre servir bem”; “O hotel possui uma escala rígida de
horários, no qual todos os serviços sejam resultados dentro do horário informado”;
“O hotel tem forte característica familiar, portanto, presta os serviços de forma
acolhedora, fazendo com que os clientes se sintam à vontade inclusive para dar
sugestões, as quais são sempre levadas em consideração para melhor atender a
todos”.

4.1.2.2 Sobre o tratamento e a atenção individualizada oferecida pela Rede
Hoteleira a seus hóspedes

Conforme relatam os gerentes/proprietários, no geral, muito bom. Mediante alguns
critérios, como dentro da classificação do hotel, valor da hospedagem; alimentação
diferenciada de acordo com a necessidade do hóspede, por exemplo, dietas;
incluindo um cereal ou iogurte de sua preferência no café da manhã; um travesseiro,
uma alergia, ou uma necessidade especial. Vale destacar uma resposta: “Nossos
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clientes são tratados com a devida particularidade, fazendo o possível para que
sintam aqui o máximo do aconchego, que sentem em seus lares”.

4.1.2.3 Sobre o conhecimento, a cortesia dos funcionários da rede hoteleira e sua
capacidade de inspirar confiança e segurança nos hóspedes/clientes

Sobre estes termos,

os

gerentes/proprietários

responderam:

com

o

bom

atendimento, prontidão e gentileza. Vale destacar algumas respostas: “A satisfação
do hóspede é um dos melhores termômetros para medir esta capacidade, mas como
contamos com diferentes tipos de hóspedes, podemos infelizmente não conseguir
agradar a todos”; “A forma de transmitir informações precisas, que podemos saciar
preferências e curiosidades dos clientes. E claro, sempre trabalhar com empatia, ou
seja, atendê-los como se estivéssemos no lugar dele”.

4.1.2.4 Sobre a aparência das instalações físicas, equipamentos, pessoal e
efetividade da estrutura de comunicação

Nestes aspectos, eles responderam afirmativamente. No geral, os investimentos
foram em: TV de LED, Internet, Interfone, Som Ambiente, Bíblias, Livros, Sala de
Leitura/bate-papo, sala de ginástica, carrinhos de limpeza mais modernos, rádios de
comunicação, ar condicionado Split, TV 32” led, sintonia a cabo, frigobar, camas box
king, internet 10 gigas, sistema wireless, café da manhã balanceado, aquecedor
solar fornecendo água na temperatura ideal. Outro investimento foi a transformação
de Apart Hotel em apartamento. Um ponto crítico citado: “O nosso maior problema é
fazer obras com o hotel em funcionamento, o que traz transtorno para os hóspedes”.

4.1.2.5 Sobre as características diferenciadoras dos hotéis da rede, relativas à boa
vontade em ajudar o hóspede na rapidez do atendimento

Os gerentes/proprietários responderam que o atendimento preciso, rápido,
individualizado (café da manhã - vitaminas, sanduíches diferenciados), lavanderia
própria, serviço bancário, bem como atendimento em caso de doença. Em síntese:
“Nosso objetivo é sempre servir bem, de maneira que o cliente fique satisfeito e volte
sempre”.
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4.2 Características da Rede Hoteleira, segundo os hóspedes/clientes
Foram apontados, pelos hóspedes/clientes, alguns aspectos que merecem ser
considerados pela rede hoteleira, a seguir:
a) Hotel sem restaurante; falta de opções do restaurante do hotel; melhorar o
atendimento da cozinha noturna; está faltando serviço de quarto para almoço e
jantar, nos demais, atende totalmente nos padrões de qualidade;
b) Apesar de ter a amostra de uma grande antena para o Wi-Fi, o sinal é muito ruim
e fraco dentro do quarto; melhorar a configuração da rede/internet; precisa de TV a
cabo;
c) Controle remoto não funciona; a garagem é muito complicada, precisa de placa ou
alguém para levar os hóspedes lá; os chuveiros são muito barulhentos, quando
alguém chega, perturba; a cortina é muito clara, o quarto precisa ser mais escuro;
d) O estacionamento deveria ser mais amplo e ter mais espaço na parte de fora do
hotel para deixar o carro no pátio do hotel; nº de vagas para veículos insuficientes;
e) O sistema de aquecimento de água do chuveiro deveria ser mais rápido e melhor
distribuição, pois é difícil de encontrar a temperatura ideal: ou fica muito quente ou
fica muito frio; melhorar também os travesseiros, papel higiênico;
f) O preço de hotel na cidade de João Monlevade é muito elevado pelo padrão da
região. O custo deixa a desejar pela estrutura do hotel, nesta faixa de valor deveria
ter academia, sauna, etc;
g) O hotel é muito bom, mas deixa a desejar no cardápio e na academia;
h) Ar condicionado antigo, muito barulhento, impossível dormir, não vale o preço;
i) Aumentar a recepção;
j) Construir algumas suítes com hidro e construir elevadores;
k) Com os dados do cliente e quantidade de freqüência no hotel, por "consideração
característica"

o

sistema

deveria

abrir

automaticamente

dar

desconto

à

hospedagem;
l) Alguns clientes não estão respeitando a lei do silêncio;
m) A hospedagem é por determinação da empresa a qual o hóspede trabalha;
n) O café da manhã é completo, satisfação na decoração e limpeza;
o) Não a nada ser mudado, das vezes que o hóspede esteve no hotel sempre foi
bem atendido, pelos donos e funcionários.
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4.3 Análise Quantitativa dos dados da pesquisa

Como elemento substantivo desta dissertação, torna-se fundamental apresentar e
analisar quantitativamente a aplicação e a validação das variáveis e construtos do
modelo em análise. Primeiramente são apresentadas as análises descritivas,
seguidas das análises fatoriais, de correlação estatística e, por fim, as análises de
regressão dos construtos do modelo.

4.3.1 Análise Descritiva das Variáveis

a) Para a análise descritiva das variáveis, foram aplicados os questionários
(APÊNDICE A) com os hóspedes/clientes, no período de 21 de agosto a 17 de
outubro de 2012.

A distribuição estatística do gênero dos entrevistados é apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 - Distribuição de frequência do gênero dos entrevistados

Masculino
Feminino
Total
NS/NR

Frequência
135
65
200

%
67,5
32,5
100,0

18

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

Entre os hóspedes pesquisados que informaram o gênero 67,5% são do sexo
masculino e 32,5% do sexo feminino.

A distribuição estatística da faixa etária dos entrevistados é apresentada na Tabela
2.
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Tabela 2 - Distribuição de frequência da faixa etária dos entrevistados

Até 20
21 a 35
36 a 50
51 a 60
Acima de 60
Total
NS/NR

Frequência
5
64
71
53
19
212

%
2,36
30,19
33,49
25,00
8,96
100,0

6

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

Na amostra, várias faixas etárias foram verificadas, sendo que a maioria está entre
36 a 50 anos (33,49%), seguida pelas pessoas de 21 a 35 anos (30,19%).

A distribuição estatística da escolaridade dos entrevistados é apresentada na Tabela
3.
Tabela 3 - Distribuição de frequência da escolaridade dos entrevistados

Fundamental
Ensino médio
Graduação
Pós-Graduação
Mestrado e/ou Doutorado
Total
NS/NR

Frequência
4
47
76
47
31
205

%
1,95
22,93
37,07
22,93
15,12
100,0

13

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

A maior parte dos entrevistados possui formação superior completa (37,07%). Em
segundo lugar, estão os que possuem ensino médio e pós-graduação, ambos com
22,93%.

A distribuição de freqüência do número de visitas anuais dos entrevistados é
apresentada na Tabela 4.
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Tabela 4 - Distribuição de frequência do número de visitas anuais dos entrevistados

Freqüência

%

Até 2 visitas ao ano

5

2,36

De 3 a 5 visitas/ano

64

30,19

De 6 a 10 visitas/ano

71

33,49

Acima de 10 visitas/ano

53

25,00

Mora no Hotel

19

8,96

Total

212

100,0

NS/NR

6

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

Na amostra, 33,49% dos respondentes frequentam o hotel de 6 a 10 visitas/ano.

As descrições e análises estatísticas das variáveis avaliadoras do Índice de
Satisfação Turística são apresentadas nas tabelas e textos a seguir.
No Quadro 9 se apresentam, além do número de respondentes “n”, as médias, os
desvios-padrões e os respectivos coeficientes de variação das variáveis referentes
ao construto Performance Percebida ou Perceived Perfomance.
Quadro 9 - Medidas de Resumo - Construto “Perceived Performance”

Variáveis

n

Média

Desvio
padrão

Coeficiente
de variação

Este hotel está adequado às minhas
necessidades.

217

4,65

0,60

13%

Eu gosto das características deste hotel.

217

4,54

0,71

16%

O atendimento deste hotel me deixa
sempre satisfeito.

216

4,61

0,64

14%

Sempre encontro vaga para hospedagem
neste hotel.

213

4,41

0,84

19%

Nunca houve desaparecimento de meus
objetos neste hotel.

213

4,74

0,68

14%

Gosto muito do serviço de restaurante
deste hotel.

198

3,85

1,12

29%

Fonte: Dados da pesquisa (2013)
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O construto Performace Percebida (Perceived Performance) é constituído por 6
questões que avaliam tal característica. O nível de concordância com as afirmativas
feitas é alto, em média, assumiram valores entre 3,85 e 4,74. A questão “Gosto
muito do serviço de restaurante deste hotel” foi a mais heterogênea, assumindo um
coeficiente de variação de 29%.

No Quadro 10 se apresentam, além do número de respondentes “n”, as médias, os
desvios-padrões e os respectivos coeficientes de variação das variáveis referentes
ao construto Valor Percebido ou Assessed Value.

Quadro 10 - Medidas de Resumo - Construto “Assessed Value”

Variáveis

n

Média

Desvio
padrão

Coeficiente
de variação

Este hotel apresenta uma boa relação
entre preço e qualidade.

215

4,40

0,80

18%

208

4,72

0,63

13%

210

4,25

0,86

20%

206

4,70

0,62

13%

Nunca houve problemas
financeiro com este hotel.
O nível de preços
normalmente é melhor
concorrentes.

de

acerto

deste hotel
que o dos

Disponho de todas as formas
pagamento demandadas pelo hotel.

de

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

Quatro afirmativas avaliam o Valor Percebido, formando o construto “Assessed
Value”. As questões “Nunca houve problemas de acerto financeiro com este hotel” e
“Disponho de todas as formas de pagamento demandadas pelo hotel” assumiram
coeficiente de variação de 13%, sendo as mais homogêneas do construto.

Em média, as afirmativas assumiram valores entre 4,25 e 4,72, indicando que os
hóspedes apresentam alto grau de concordância com as afirmativas relacionadas ao
construto Valor Percebido.
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No Quadro 11 se apresentam, além do número de respondentes “n”, as médias, os
desvios-padrões e os respectivos coeficientes de variação das variáveis referentes
ao construto Expectativas ou Expectations.
Quadro 11 - Medidas de Resumo - Construto “Expectations”

Variáveis

n

Média

Desvio
padrão

Coeficiente
de variação

Este hotel sempre atende às minhas
expectativas em termos de qualidade de
serviços.

216

4,53

0,69

15%

Sou sempre bem atendido quando solicito
serviços extraordinários neste hotel.

210

4,59

0,69

15%

213

4,52

0,77

17%

214

4,79

0,50

11%

Nunca recebi reclamações de clientes,
aos quais indiquei este hotel.
Espero que este hotel continue sempre
atendendo às minhas expectativas.
Fonte: Dados da pesquisa (2013)

A expectativa do turista é mensurada pelo construto “Expectations” composto por 4
afirmativas.

O nível de concordância com as afirmativas feitas é alto, em média, assumiram
valores entre 4,52 e 4,79. A questão “Espero que este hotel continue sempre
atendendo às minhas expectativas” foi a mais homogênea, assumindo um
coeficiente de variação de 11%.
No Quadro 12 se apresentam, além do número de respondentes “n”, as médias, os
desvios-padrões e os respectivos coeficientes de variação das variáveis referentes
ao construto Satisfação do Turista ou Tourist Satisfaction.
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Quadro 12 - Medidas de Resumo - Construto “Tourist Satisfaction”

Variável

n

Média

Desvio
padrão

Coeficiente de
variação

Estou totalmente satisfeito com os
serviços e produtos deste hotel.

215

4,50

0,67

15%

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

A afirmativa “Estou satisfeito com os serviços e produtos deste hotel” mensura o
construto “Tourist Satisfaction”. Em média, essa afirmativa assumiu o valor 4,5 com
desvio-padrão de 0,67.
No Quadro 13 se apresentam, além do número de respondentes “n”, as médias, os
desvios-padrões e os respectivos coeficientes de variação das variáveis referentes
ao construto Reclamações ou Complaints.
Quadro 13 - Medidas de Resumo - Construto “Complaints”

Desvio Coeficiente
padrão de variação

Variáveis

n

Média

Caso o hotel não atenda às minhas
necessidades eu divulgo para as pessoas
de meu relacionamento.

208

4,19

1,23

29%

Sempre que ocorrem aborrecimentos com o
hotel, eu reclamo com gerentes e
funcionários.

207

4,25

1,03

24%

211

4,38

1,06

24%

Se este hotel não atender às minhas
expectativas, eu simplesmente mudo de
hotel.
Fonte: Dados da pesquisa (2013)

Três afirmativas avaliam as reclamações, formando o construto “Complaints”. As
questões “Sempre que ocorrem aborrecimentos com o hotel, eu reclamo com
gerentes e funcionários” e “Se este hotel não atender às minhas expectativas, eu
simplesmente mudo de hotel” assumiram coeficiente de variação de 24%, sendo as
mais homogêneas do construto.
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Em média, as afirmativas assumiram valores entre 4,19 e 4,38 indicando que os
hóspedes apresentam alto grau de concordância com as afirmativas relacionadas ao
construto reclamações.
No Quadro 14 se apresentam, além do número de respondentes “n”, as médias, os
desvios-padrões e os respectivos coeficientes de variação das variáveis referentes
ao construto Lealdade ou Loyalty.
Quadro 14 - Medidas de Resumo - Construto “Loyalty”

Variáveis
Sempre fico no meu hotel preferido
na cidade.
Não vejo razão para mudar do meu hotel
preferido.
Indico este hotel para pessoas do meu
relacionamento.
Se eu tiver de voltar por outros motivos
(inclusive com a família) me hospedarei
neste hotel.

n

Média

Desvio
padrão

Coeficiente
de variação

209

4,45

0,90

20%

209

4,56

0,75

16%

216

4,66

0,66

14%

216

4,67

0,66

14%

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

O construto Lealdade (Loyalty) é constituído por 4 questões que avaliam tal
característica. O nível de concordância com as afirmativas feitas é alto, em média,
assumiram valores entre 4,45 e 4,67. A questão “Sempre fico no meu hotel preferido
na cidade” foi a mais heterogênea, assumindo um coeficiente de variação de 20%.

b) Para a análise descritiva das variáveis, foi aplicado o questionário (APÊNDICE B)
aos 6 (seis) gerentes/proprietários dos hotéis localizados no Bairro Carneirinhos,
João Monlevade-MG, nos dias 10, 11, 12 e 21 de setembro de 2012.
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No Quadro 15 se apresentam, além do número de respondentes “n”, as médias, os
desvios-padrões e os respectivos coeficientes de variação das variáveis referentes
ao construto Confiabilidade.
Quadro 15 - Medidas de Resumo - Construto Confiabilidade

Variáveis

n

Média

Desvio
Padrão

Coeficiente
de Variação

O hotel sempre realiza os serviços
conforme prometido aos hóspedes.

6

4,66

0,51

11%

O hotel sempre demonstra sincero
interesse em resolver qualquer problema ou
reclamação aos hóspedes.

6

5,00

0,00

0%

O hotel sempre executa o serviço de forma
correta já na primeira vez.

6

4,33

0,51

12%

O hotel sempre executa o serviço no prazo
prometido.

6

4,50

0,54

12%

O hotel sempre mantém registros dos
hóspedes de forma correta, sem erros.

6

4,16

1,16

28%

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

Cinco afirmativas avaliam a confiabilidade. A questão “O hotel sempre mantém
registros dos hóspedes de forma correta, sem erros” assumiu coeficiente de variação
de 28%, sendo a mais heterogênea do construto.

Em média, as afirmativas assumiram valores maiores que 4,16, indicando que os
gerentes apresentam alto grau de concordância com as afirmativas relacionadas ao
construto Confiabilidade.
Todos os gerentes concordam totalmente com a afirmativa “O hotel sempre
demonstra sincero interesse em resolver qualquer problema ou reclamação aos
hóspedes”.
No Quadro 16 se apresentam, além do número de respondentes “n”, as médias, os
desvios-padrões e os respectivos coeficientes de variação das variáveis referentes
ao construto Empatia.
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Quadro 16 - Medidas de Resumo - Construto Empatia

n

Média

Desvio
Padrão

Coeficiente
de Variação

6

4,33

0,51

12%

O hotel sempre possui funcionários com
qualidade necessária para dar atenção
personalizada a seus hóspedes.

6

4,66

0,51

11%

Os funcionários do hotel sempre
demonstram
real
interesse
pelos
hóspedes.

6

4,83

0,40

8%

Os funcionários sempre entendem as
necessidades específicas dos hóspedes.

6

4,33

0,51

12%

6

4,83

0,40

8%

Variáveis
O hotel sempre oferece
individual aos hóspedes.

atendimento

O hotel sempre oferece horário de
funcionamento conveniente aos seus
hóspedes.
Fonte: Dados da pesquisa (2013)

A Empatia é mensurada por um conjunto de 5 afirmativas. O nível de concordância
com as afirmativas feitas é alto, em média, assumiram valores entre 4,33 e 4,83. As
questões “Os funcionários do hotel sempre demonstram real interesse pelos
hóspedes” e “O hotel sempre oferece horário de funcionamento conveniente aos
seus hóspedes” são as mais homogêneas, ambas, assumindo um coeficiente de
variação de 8%.
No Quadro 17 se apresentam, além do número de respondentes “n”, as médias, os
desvios-padrões e os respectivos coeficientes de variação das variáveis referentes
ao construto Segurança.
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Quadro 17 - Medidas de Resumo - Construto Segurança

Média

Desvio
Padrão

Coeficiente
de Variação

6

4,50

0,54

12%

Os hóspedes sempre sentem seguros ao
realizar transações com o hotel.

6

4,83

0,40

8%

Os funcionários do hotel sempre são gentis
e cordiais com os hóspedes.

6

5,00

0,00

0%

Os funcionários do hotel sempre têm
competência para responder às perguntas
dos hóspedes.

6

4,33

0,51

12%

Variáveis

n

O comportamento dos funcionários do hotel
sempre inspira confiança nos clientes.

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

O construto Segurança é constituído por 4 questões que avaliam tal característica. O
nível de concordância com as afirmativas feitas é alto, em média, assumindo valores
maiores que 4,33. As questões “O comportamento dos funcionários do hotel sempre
inspira confiança nos clientes” e “Os funcionários do hotel sempre têm competência
para responder às perguntas dos hóspedes” são as mais heterogêneas, ambas,
assumindo um coeficiente de variação de 12%.
Todos os respondentes concordam totalmente com a afirmativa “Os funcionários do
hotel sempre são gentis e cordiais com os hóspedes”.

No Quadro 18 se apresentam, além do número de respondentes “n”, as médias, os
desvios-padrões e os respectivos coeficientes de variação das variáveis referentes
ao construto Itens Tangíveis.
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Quadro 18 - Medidas de Resumo - Construto Itens Tangíveis

Média

Desvio
Padrão

Coeficiente
de Variação

6

4,50

0,83

19%

As instalações físicas do hotel sempre são
visualmente agradáveis.

6

4,83

0,40

8%

Os funcionários do hotel sempre estão
uniformizados e apresentam boa aparência.

6

4,66

0,51

11%

O hotel sempre possui materiais visualmente
atraentes associados aos serviços.

6

4,33

0,81

19%

Variáveis
O hotel sempre possui
modernos de última geração.

n
equipamentos

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

Quatro afirmativas avaliam os Itens Tangíveis. As questões “O hotel sempre possui
equipamentos modernos de última geração” e “O hotel sempre possui materiais
visualmente atraentes associados aos serviços” assumiram coeficiente de variação
de 19%, sendo as mais heterogêneas do construto.

Em média, as afirmativas assumiram valores entre 4,33 e 4,83, indicando que os
gerentes apresentam alto grau de concordância com as afirmativas relacionadas ao
construto itens tangíveis.
No Quadro 19 se apresentam, além do número de respondentes “n”, as médias, os
desvios-padrões e os respectivos coeficientes de variação das variáveis referentes
ao construto Capacidade de Resposta.
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Quadro 19 - Medidas de Resumo - Construto Capacidade de Resposta

Média

Desvio
Padrão

Coeficiente
de Variação

6

4,83

0,40

8%

Os funcionários sempre demonstram
rapidez na realização dos serviços.

6

4,66

0,51

11%

Os funcionários do hotel sempre estão
dispostos a ajudar o hóspede.

6

5,00

0,00

0%

Os funcionários do hotel sempre atendem
prontamente as dúvidas e solicitações dos
hóspedes.

6

4,50

0,54

12%

Variáveis

n

O hotel sempre informa corretamente os
prazos de execução de serviços aos
hóspedes.

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

O construto Capacidade de Resposta é constituído por 4 questões que avaliam tal
característica. O nível de concordância com as afirmativas feitas é alto, em média,
assumiram valores maiores que 4,5. A questão “Os funcionários do hotel sempre
atendem prontamente as dúvidas e solicitações dos hóspedes” foi a mais
heterogênea, assumindo um coeficiente de variação de 12%.
Todos os gerentes concordam totalmente com a afirmativa “Os funcionários do hotel
sempre estão dispostos a ajudar o hóspede”.
No Quadro 20 se apresentam, além do número de respondentes “n”, a média, o
desvio-padrão e o respectivo coeficiente de variação das variáveis referente ao
construto Variável Dependente.
Quadro 20 - Medidas de Resumo - Variável Dependente

Variável

n

Média

Desvio
padrão

Coeficiente de
variação

De forma geral, o hotel atende às
minhas expectativas.

6

4,83

0,41

8%

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

A afirmativa “De forma geral, o hotel atende às minhas expectativas” assumiu, em
média, valor 4,83 com desvio-padrão de 0,41.
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b) Confiabilidade dos Questionários

O

alfa

de

Cronbach

é

uma

forma

de

estimar

a

confiabilidade

de

um questionário aplicado em uma pesquisa.

Ele mede a correlação entre respostas em um questionário através da análise das
respostas dadas pelos respondentes, apresentando uma correlação média entre as
perguntas. O coeficiente α é calculado a partir da variância dos itens individuais e da
variância da soma dos itens de cada avaliador de todos os itens de um questionário
que utilizem a mesma escala de medição.
Quadro 21 - Coeficiente Alfa de Cronbach

Coeficiente Alfa de Cronbach
Questionário Aplicado aos Hóspedes

0,899

Questionário Aplicado aos Gerentes

0,891

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

O questionário aplicado aos hóspedes/clientes e o questionário aplicado aos
gerentes/proprietários dos hotéis apresentam alto grau de consistência interna. O
coeficiente Alfa de Cronbach assumiu os valores 0,899 e 0,891, respectivamente.

4.3.2 Análise Fatorial dos Construtos
Foi realizada a análise fatorial para cada um dos construtos para verificar quantos
fatores eram necessários para explicar cada um deles, e assim saber quais variáveis
estavam incluídas. A seguir, será apresentado o resultado geral da análise fatorial e
acredita-se ser o melhor resultado para esse trabalho.
A análise fatorial do construto “Tourist Characteristics” é apresentada no Gráfico 1 e
no Quadro 22.
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Gráfico 1 - Análise Fatorial - “Tourist Characteristics”

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

Quadro 22 - Análise Fatorial - “Tourist Characteristics”

Fator 1
Fator 2
Fator 3
Fator 4

Variância
2,291
0,918
0,716
0,076

Variância(%)
57,3%
22,9%
17,9%
1,9%

Variável
Coeficiente Comunalidade
Faixa Etária
0,844
0,658
Escolaridade
0,827
0,552
N° de visitas
0,804
0,92
Variância
2,129
Variância (%)
71,0%
Fonte: Dados da pesquisa (2013)

O construto “Tourist Characteristics” é formado pelas variáveis gênero, faixa etária,
escolaridade e n° de visitas. Com esse conjunto de variáveis, o primeiro fator explica
cerca de 57,3% do conjunto de dados. Dessa forma, o construto Tourist
Characteristics passou a ser formado pelas variáveis: faixa etária, escolaridade e n°
de visitas. Como as variáveis que compõem o construto são qualitativas, a análise
fatorial partiu da matriz de medidas de associação V. de Cramer que é apropriada
para esse tipo de dados.
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A análise fatorial do Construto “Perceived Performance” é apresentada no Gráfico 2
e no Quadro 23.
Gráfico 2 - Análise Fatorial - “Perceived Performance”

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

Quadro 23 - Análise Fatorial - “Perceived Performance”

Fator 1
Fator 2
Fator 3
Fator 4
Fator 5
Fator 6

Variância
2,6836
0,9508
0,7705
0,6676
0,5728
0,3547

Variável Coeficiente
1
0,841
2
0,866
3
0,746
Variância
Variância (%)

Variância(%)
44,7%
15,8%
12,1%
11,1%
9,5%
5,9%
Comunalidade
0,708
0,749
0,557

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

2,0141
67,1%
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As perguntas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 compõem o construto “Perceived Performance”. Essas
variáveis têm 44,7% da variabilidade explicada pelo primeiro fator da análise. Para
representar esse conjunto de variáveis o ideal é utilizar mais que um fator.
As perguntas 4, 5 e 6 foram retiradas, nessa ordem, do construto “Perceived
Performance”. As comunalidades correspondentes foram 0,227, 0,309 e 0,41,
respectivamente. Assumindo o novo conjunto de dados, com as variáveis 1, 2 e 3, a
variabilidade explicada pelo primeiro fator passou a ser de 67,1%.

A análise fatorial do Construto “Assessed Value” é efetuada a partir dos dados do
Gráfico 3, bem como do Quadro 24.

Gráfico 3 - Análise Fatorial - “Assessed Value”

Fonte: Dados da pesquisa (2013)
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Quadro 24 - Análise Fatorial - “Assessed Value”

Fator 1
Fator 2
Fator 3
Fator 4

Variância
1,898
0,9751
0,6108
0,516

Variância(%)
47,5%
24,4%
15,3%
12,9%

Variável Coeficiente Comunalidade
7
0,826
0,682
8
0,692
0,479
9
0,753
0,566
Variância
1,7279
Variância (%)
57,6%
Fonte: Dados da pesquisa (2013)

A composição inicial do construto de número “Assessed Value” são as variáveis 7,
8, 9 e 10. Com esse conjunto de variáveis, o primeiro fator explica cerca de 47,5%
do conjunto de dados.

Analisando os valores de comunalidade das variáveis a pergunta 10 foi retirada do
construto (comunalidade igual a 0,311).
Dessa forma, o construto “Assessed Value” passou a ser formado pelas perguntas 7,
8 e 9 e o primeiro fator explica 57,6% da variabilidade do novo conjunto de dados.

A análise fatorial do Construto “Expectations” é realizada a partir dos dados
constantes no Gráfico 4, assim como no Quadro 25.
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Gráfico 4 - Análise Fatorial - “Expectations”

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

Quadro 25 - Análise Fatorial - “Expectations”

Variável Coeficiente Comunalidade
11

0,695

0,483

12

0,728

0,53

13

0,743

0,552

14

0,69

0,477

Fator 1

Variância

Variância(%)

2,0419

51,0%

Fator 2 Fonte:
0,7581
19,0%(2012)
Pesquisa Direta
Fator 3
0,684
17,1%
Fator 4

0,516

12,9%

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

O construto “Expectations” é formado por apenas quatro variáveis, as perguntas 11,
12, 13 e 14. Para esse conjunto de dados o primeiro fator da análise representa 51%
da variabilidade original das questões.
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A análise fatorial do Construto “Tourist Satisfaction” foi significativamente formada
por apenas uma variável, não justificando, portanto, a elaboração de gráfico e
quadro demonstrativo de seu desempenho.
A análise fatorial do Construto “Complaints” foi desenvolvida a partir dos dados do
Gráfico 5, bem como do Quadro 26.

Gráfico 5 - Análise Fatorial - “Complaints”

Fonte: Dados da pesquisa (2013)
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Quadro 26 - Análise Fatorial - “Complaints”

Variância Variância (%)
Fator 1

1,8

60,0%

Fator 2

0,6913

23,0%

Fator 3

0,5087

17,0%

Variável Coeficiente Comunalidade
16

0,759

0,576

17

0,827

0,684

18

0,735

0,54

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

As perguntas 16, 17 e 18 compõem o construto “Complaints”. O primeiro fator da
análise compreende 60% da explicação da variabilidade do conjunto de dados.

As comunalidades correspondentes a cada uma das três variáveis assumiram altos
valores.

Para o Construto “Loyalty”, a análise fatorial foi realizada com os dados
componentes do Gráfico 6 e do Quadro 27.

109

Gráfico 6 - Análise Fatorial - “Loyalty”

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

Quadro 27 - Análise Fatorial - “Loyalty”

Variância

Variância(%)

Fator 1

2,7507

68,5%

Fator 2

0,6324

15,8%

Fator 3

0,3719

9,3%

Fator 4

0,255

6,4%

Variável

Coeficiente

Comunalidade

19

0,812

0,66

20

0,872

0,76

21

0,779

0,607

22

0,845

0,713

Fonte: Dados da pesquisa (2013)
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O construto “Loyalty” é formado por quatro variáveis, as perguntas 19, 20, 21 e 22.
Para esse conjunto de dados o primeiro fator da análise representa 68,5% da
variabilidade original das questões.

4.3.3 Análise das Correlações entre os construtos do Modelo

Como parte imprescindível de um estudo quantitativo, foram realizadas as análises
de correlações estatísticas entre os construtos do modelo, conforme se apresentam
nos Quadros 28 e 29.
Como a variável “Tourist Satisfaction” é discreta, o coeficiente utilizado para medir o
grau de associação entre as variáveis é o coeficiente ETA. Este coeficiente é uma
medida de correlação entre as variáveis discretas e contínuas. O Quadro 28 indica
que há correlação positiva entre os construtos “Tourist Satisfaction” e “Complaints”.
Quadro 28 - Associação entre “Tourist Satisfaction” e “Complaints”

Variáveis

ETA

P-valor

Tourist Satisfaction X
Complaints

0,216

0,047

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

Os construtos “Tourist Satisfaction” e “Complaints” mostraram-se pouco associadas,
apresentando um coeficiente ETA igual a 0,216. Essa associação não é significativa,
ainda que exista associação fraca entre os índices.
A análise das correlações entre “Tourist Characteristic”, “Perceived Performance”,
“Assessed Value” e “Expectation” é apresentada no Quadro 29.
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Quadro 29 - Correlação de Pearson dos Construtos do Modelo Hong Kong

Tourist
Characteristics

Perceived
Performance

Assessed Value

Expectations

Pearson
Correlation
P-valor
N
Pearson
Correlation
P-valor
N
Pearson
Correlation
P-valor
N
Pearson
Correlation
P-valor
N

Tourist
Perceived
Characteristics Performance
1
,126

Assessed
Value
**
,186

Expectations
,113

218
,126

,064
218
1

,006
218
**
,463

,096
218
**
,619

,064
218
**
,186

218
**
,463

,000
218
1

,000
218
**
,482

,006
218
,113

,000
218
**
,619

218
**
,482

,000
218
1

,096
218

,000
218

,000
218

218

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

O construto “Tourist Characteristics” não está associado aos construtos “Tourist
Characteristics” e “Perceived Performance”, isto é, os índices do primeiro construto
não influenciam nos valores dos outros dois.

Para os demais pares existe associação significativa. E em todos os casos a
associação é positiva implicando que para valores elevados de um determinado
construto o outro tende a ser alto.

As correlações são moderadas entre os construtos. Apenas para os construtos
“Tourist Characteristics” e “Assessed Value” a associação é fraca, mesmo sendo
significativa.

Vale destacar que há correlação razoavelmente alta e positiva, ou seja, é
estatisticamente significativo, pelo qual constata-se que os construtos Performance
Percebida e Expectativas dos Clientes estão razoavelmente e positivamente
correlacionados. Uma constatação literal poderia ser formulada como: “Quanto mais
aumenta a performance percebida, mais se confirmam as expectativas dos clientes”.
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4.3.4 Análise das Regressões entre os Construtos do Modelo

A análise de regressão é uma técnica utilizada para modelar a relação entre
variáveis e predizer o valor de uma variável dependente. Em geral, o termo
dependente é usado em uma variável que possui uma relação de causa-efeito com
as variáveis independentes, mas também pode ser colocada para modelar a relação
funcional com as outras variáveis.

Neste caso, como a variável dependente é categórica (assume apenas valores
inteiros) e pode assumir 5 valores diferentes, a melhor alternativa para modelar
estes dados é a partir da regressão logística multinomial ou ordinal. Foram avaliadas
as duas opções, e a que obteve um melhor resultado foi a regressão logística
ordinal. Como a variável resposta é concentrada em valores maiores o melhor link a
ser usado foi o log-log.

Foi testada a seguinte hipótese para a adequabilidade do ajuste do modelo:

H0: O modelo não foi bem ajustado
H1: O modelo foi bem ajustado

O teste qui-quadrado obteve um p-valor de 0,125. Logo, não se rejeita a hipótese
nula a 10% de significância, entretanto, o modelo não foi bem ajustado, por
apresentar explicabilidade com significância marginal.

Para avaliar a adequabilidade do modelo, foi calculado o Pseudo R2. Este
coeficiente avalia a dimensão do efeito do modelo. Teoricamente, este indicador
varia de 0 a 1, sendo que, quanto mais próximo de 1, mais adequado é o modelo.

No Quadro 30, o primeiro coeficiente é o de Cox e Snell, cuja forma de ser calculado
torna impossível ser igual a 1. O segundo coeficiente é uma correção do anterior, no
qual é possível ser igual a 1. O terceiro é o mais adequado para verificar a
adequabilidade do modelo, pois ele avalia apenas a proporção do modelo com todas
as variáveis independentes sobre o modelo nulo (apenas com o coeficiente).

113

Quadro 30 - Coeficientes de avaliação de Adequacidade do Modelo

Pseudo R2
Cox e Snell

3%

Nagelkerke

4%

McFadden

2%

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

Verifica-se que o modelo não explica com o rigor estatístico convencional, pois
nenhum dos coeficientes obteve valores satisfatórios. Entretanto, é possível inferirse que, com um tamanho mais significativo da amostra, assim como de um ajuste da
escala, a explicabilidade geral do modelo pode ser ampliada. Por outro lado, a
exclusão do construto “Expectativas” poderá concentrar forças na explicação dos
demais construtos.

Assim, recomenda-se, para os próximos estudos, a utilização do critério estatístico
do Partial Least Squares (PLS), que permite melhor aproveitamento da robustez dos
construtos intermediários em análise.

No Quadro 31 têm-se as estimativas do modelo:
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Quadro 31 - Coeficientes de Regressão do Modelo de Lealdade

Efeito
Constante 1
Constante 2
Constante 3
Performance
percebida
Valor
Expectativas
Características do
turista

-3.334
-2.132
0.051

Razão
de
chance
-

0.189

0.44

0.204

0.117
-0.085

0.41
0.34

0.392
0.589

-0.142

0.32

0.042

Estimativa

P-valor
0.000
0
0.881

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

Hipóteses testadas:
H0: efeito igual a 0
H1: efeito diferente de 0

Legenda:
Lealdade = Constantes + 0,189 Performance Percebida + 0,117 Valor Percebido –
0,085 Expectativas - 0,142 Características do turista.
O efeito da variável “Características do turista” foi o único considerado significativo a
um nível de 5%, ou seja, segundo o modelo, as características do turista interferem
na avaliação feita por ele. O modelo acertou 57% de suas predições. A convergência
dos construtos internos não foi explicada em consonância com os critérios de
rigorosidade estatística.

A razão de chance das quatro variáveis são bem semelhantes. Tomando como
exemplo a variável “Características do turista”, a cada unidade aumentada nessa
característica, a razão entre a probabilidade de se observarem classes de menor
ordem comparativamente à probabilidade de se observarem classes de maior ordem
diminui 68%, ou seja, com o aumento do valor da variável “Características do turista”
é maior a probabilidade de ter uma avaliação melhor.
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Para modelar a associação do construto “Loyalty” e os regressores “Complaints,
Tourist Satisfaction” foi utilizado regressão linear múltipla, conforme se apresenta no
Quadro 32.

Quadro 32 - Coeficientes de Regressão Ajustados do Modelo de Lealdade

Coeficientes
Modelo

B

Erro

t

Sig.

Constante

-2,190

0,314

-6,981

,000

Complaints

0,172

0,061

2,807

,005

Tourist
Satisfaction

0,493

0,069

7,103

,000

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

O modelo ajustado é:
Loyalty= -2.190 +0.172 Complaints + 0.493 Tourist Satisfaction

Os coeficientes apresentados são significativos. Como o p-valor assume pequenos
valores, existem evidências de que os coeficientes são diferentes de zero e,
portanto, a variável ligada ao coeficiente é importante para explicar a variável
resposta “Loyalty”, conforme está demonstrado no Quadro 33.
Quadro 33 - Modelo Regressão “Loyalty”

ANOVAb

Modelo
Regressão

Soma de
Quadrados

Quadrado
Médio

DF

48,243

2

Resíduos

157,757

215

Total

206,000

217

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

F

24,122 32,874
0,734

P-valor
0,000
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O construto Lealdade, ou “Loyalty”, resultou estatisticamente significativo, conforme
demonstra o Quadro 33 (da ANOVA). Esta é a avaliação mais importante do modelo,
visto que é a variável explicada final.

O modelo ajustado é significativo, p-valor com valor pequeno, para a hipótese
alternativa de que o modelo ajustado é adequado para os dados, isto é, pelo menos
um dos coeficientes é significativo.

O demonstrativo dos Resíduos Padronizados da regressão é apresentado no
Quadro 34.
Quadro 34 - Resíduos Padronizados

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

O histograma dos resíduos padronizados e o gráfico de probabilidade normal
mostram que, aparentemente, os resíduos padronizados dos modelos não são
normalmente distribuídos.

Utilizando

o teste de

Kolmogorov-Smirnov para

probabilidade normal, a hipótese de que esses resíduos não seguem o modelo
normal foi confirmada (p-valor<0.005).
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A fim de melhorar a qualidade do modelo foram testadas várias transformações nos
dados. Porém, nenhuma delas foi capaz de melhorar a variabilidade explicada pelo
modelo de regressão.
A distribuição dos resíduos do construto “Loyalty” é apresentada no Quadro 35.
Quadro 35 - Diagramas de dispersão variáveis resposta com o construto “Loyalty”

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

Pelos diagramas de dispersão das regressoras com a variável dependente, pode-se
notar que ambas apresentam uma relação linear. Essa relação é um indício que as
variáveis são importantes para explicar a construto “Loyalty”.

Em face dos resultados, no próximo capítulo serão apresentadas as considerações
finais, abordando o resumo e conclusões, recomendações e limitações do estudo.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo destina-se a apresentar o resumo e conclusões, as recomendações,
bem como as limitações do estudo.

5.1 Resumo e Conclusões

Para o desenvolvimento deste estudo, apesar da contribuição de diversos autores, e
entre eles alguns constantes da literatura brasileira, optou-se por aplicar e validar o
Modelo Hong Kong - Índice de Satisfação Turística. Este modelo se justifica em
razão da natureza dos construtos e variáveis componentes, alguns deles ausentes
em modelos teóricos comuns na literatura disponível.

A aplicabilidade do modelo tornou-se viável, em razão da força dos construtos e
variáveis, bem como da viabilidade da aplicação em uma rede hoteleira composta
por seis hotéis localizados no interior de Minas Gerais.

As informações estruturadas e espontâneas proporcionadas por uma amostra de
218 hóspedes/clientes demonstraram razoável viabilidade de aplicação do modelo
apesar de, preliminarmente, tê-lo considerado importante, contemporâneo e
consistente para avaliar e validar os propósitos de relacionamento empresa/cliente.
Quanto dos gerentes/proprietários foi utilizada uma entrevista buscando identificar
as características infraestruturais dos hotéis da rede hoteleira, bem como a
aplicação de um questionário com o propósito de identificar as políticas de
relacionamento com clientes, com o suporte dos construtos do modelo SERVQUAL.

Um propósito fundamental deste estudo consistiu em aplicar e validar a utilização do
Modelo Hong Kong. Neste sentido, cada variável e cada construto foram submetidos
a análises estatísticas consistentes e próprias de uma survey com este propósito. Os
testes foram, em geral, considerados robustos e significativos estatisticamente, para
considerar as validações discriminantes, convergentes e homológicas do modelo.
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Assim, considera-se viável e oportuno avaliar que o Modelo Hong Kong proporciona
uma riqueza conceitual, taxonômica e integrativa de suas variáveis e construtos,
atendendo aos reclames de uma estrutura de conhecimento. Aspectos de suas
prerrogativas epistêmicas, teóricas, morfológicas e métricas são evidenciados no
sistema e no processo de validação do modelo.

À parte, as conclusões sobre a aplicabilidade e validação do Modelo Hong Kong,
este estudo permitiu concluir que:

a) O nível de concordância do construto Performace Percebida (Perceived
Performance) com as afirmativas feitas é alto, em média, assumiram valores entre
3,85 e 4,74. A questão “Gosto muito do serviço de restaurante deste hotel” foi a mais
heterogênica, assumindo um coeficiente de variação de 29%;
b) Em média, as afirmativas assumiram valores entre 4,25 e 4,72 indicando que os
hóspedes apresentam alto grau de concordância com as afirmativas relacionadas ao
construto Valor Percebido;
c) A expectativa do turista é mensurada pelo construto “Expectations” composto por
4 afirmativas. O nível de concordância com as afirmativas feitas é alto, em média,
assumiram valores entre 4,52 e 4,79. A questão “Espero que este hotel continue
sempre atendendo às minhas expectativas” foi a mais homogênea, assumindo um
coeficiente de variação de 11%;
d) A afirmativa “Estou satisfeito com os serviços e produtos deste hotel” mensura o
construto “Tourist Satisfaction”. Em média, essa afirmativa assumiu o valor 4,5 com
desvio-padrão de 0,67;
e) Três afirmativas avaliam as reclamações, formando o construto “Complaints”. As
questões “Sempre que ocorrem aborrecimentos com o hotel, eu reclamo com
gerentes e funcionários” e “Se este hotel não atender às minhas expectativas, eu
simplesmente mudo de hotel” assumiram coeficiente de variação de 24%, sendo as
mais homogêneas do construto. Em média, as afirmativas assumiram valores entre
4,19 e 4,38 indicando que os hóspedes apresentam alto grau de concordância com
as afirmativas relacionadas ao construto reclamações;
f) O construto Lealdade (Loyalty) é constituído por 4 questões que avaliam tal
característica. O nível de concordância com as afirmativas feitas é alto, em média,
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assumiram valores entre 4,45 e 4,67. A questão “Sempre fico no meu hotel preferido
na cidade” foi a mais heterogênea, assumindo um coeficiente de variação de 20%.

No que se refere aos atributos SERVQUAL, este estudo permitiu concluir que:
a) Cinco afirmativas avaliam a confiabilidade. A questão “O hotel sempre mantém
registros dos hóspedes de forma correta, sem erros” assumiu coeficiente de variação
de 28%, sendo a mais heterogenia do construto. Em média, as afirmativas
assumiram valores maiores que 4,167 indicando que os gerentes apresentam alto
grau de concordância com as afirmativas relacionadas ao construto Confiabilidade.
Todos os gerentes concordam totalmente com a afirmativa “O hotel sempre
demonstra sincero interesse em resolver qualquer problema ou reclamação aos
hóspedes”;
b) A Empatia é mensurada por um conjunto de 5 afirmativas. O nível de
concordância com as afirmativas feitas é alto, em média, assumiram valores entre
4,33 e 4,83. As questões “Os funcionários do hotel sempre demonstram real
interesse pelos hóspedes” e “O hotel sempre oferece horário de funcionamento
conveniente aos seus hóspedes” são as mais homogêneas, ambas, assumindo um
coeficiente de variação de 8%;
c) O construto Segurança é constituído por 4 questões que avaliam tal
característica. O nível de concordância com as afirmativas feitas é alto, em média,
assumiram valores maiores que 4,33. As questões “O comportamento dos
funcionários do hotel sempre inspira confiança nos clientes” e “Os funcionários do
hotel sempre têm competência para responder às perguntas dos hóspedes” são as
mais heterogêneas, ambas, assumindo um coeficiente de variação de 12%. Todos
os respondentes concordam totalmente com a afirmativa “Os funcionários do hotel
sempre são gentis e cordiais com os hóspedes”;
d) Quatro afirmativas avaliam os Itens Tangíveis. As questões “O hotel sempre
possui equipamentos modernos de última geração” e “O hotel sempre possui
materiais visualmente atraentes associados aos serviços” assumiram coeficiente de
variação de 19%, sendo as mais heterogêneas do construto. Em média, as
afirmativas assumiram valores entre 4,33 e 4,83 indicando que os gerentes
apresentam alto grau de concordância com as afirmativas relacionadas ao construto
itens tangíveis;
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e) O construto Capacidade de Resposta é constituído por 4 questões que avaliam tal
característica. O nível de concordância com as afirmativas feitas é alto, em média,
assumiram valores maiores que 4,5. A questão “Os funcionários do hotel sempre
atendem prontamente as dúvidas e solicitações dos hóspedes” foi a mais
heterogenia, assumindo um coeficiente de variação de 12%. Todos os gerentes
concordam totalmente com a afirmativa “Os funcionários do hotel sempre estão
dispostos a ajudar o hóspede”;
f) A afirmativa “De forma geral, o hotel atende às minhas expectativas” assumiu, em
média, valor 4,83 com desvio-padrão de 0,41.

Como em todos os setores econômicos, o de turismo também enfrenta um mercado
cada vez mais competitivo. Por esse motivo, é de suma importância salientar
algumas diretrizes para consolidar o turismo de negócios e de eventos, a partir da
rede hoteleira existente. De maneira geral, é necessário possuir uma movimentação
turística para efetivação de negócios; áreas de referência técnica, científica e
industrial; associações locais dispostas a propor eventos; estruturas e serviços
especializados para realização de encontros; acesso e logística de deslocamento;
condições de segurança; e forte cooperação do poder público e setor privado.

No entanto, além da viabilidade do turismo de negócios e de eventos, os envolvidos
devem planejar e executar uma série de ações de permitam não só a estruturação
dos negócios e de eventos na cidade de João Monlevade-MG, mas também a sua
expansão e sustentabilidade.

Como forma de incentivo para formação de parcerias e redes, o Ministério do
Turismo dispõe de metodologia de desenvolvimento de gestão de destinos turísticos
com foco na estratégia de segmentação do turismo. No entanto, percebe-se a não
realização de ações de planejamento e estruturação do segmento na cidade de João
Monlevade-MG,

que

busque

o

envolvimento

da

comunidade

local,

a

profissionalização do setor e do emprego de ferramentas tecnológicas na prestação
de serviços de apoio à realização dos encontros.
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Portanto, é possível verificar que há diversas ações disponibilizadas pelo Ministério
do Turismo, que podem auxiliar na estruturação e no desenvolvimento do segmento
de Turismo de Negócios e Eventos na cidade de João Monlevade-MG, quais sejam:
a) Gestão compartilhada e participativa;
b) Utilização de eventos como estratégia de melhoria de infra-estrutura e da imagem
da cidade;
c) Aproveitamento de oportunidades do potencial de geração de negócios;
d) Oferecimento de produtos e serviços específicos e diferenciadores;
e) Integração de eventos aos produtos turísticos da cidade;
f) Conscientização da comunidade;
g) Utilização de sítios eletrônicos;
h) Acessibilidade;
i) Desenvolvimento de pesquisas de mercado, como de impacto econômico, de
perfil de turistas e de imagem do evento para dimensionamento de resultados;
j) Planejamento estratégico eficaz que contemple a sustentabilidade econômica,
social e ambiental do negócio;
k) Elaboração de planejamento estratégico flexível com uniformidade de processos,
normas e procedimentos em todas as etapas;
l) Qualidade nos Serviços; etc.

Uma sugestão para a estruturação do segmento é a identificação pelos envolvidos
da cadeia produtiva do Turismo de Negócios e Eventos para sensibilização e
integração em um grupo “gestor” relacionado à atividade turística. O propósito de
atrair novos turistas e aumentar a permanência de visitantes que “passam” pela
cidade para fins de negócios e eventos, resultará no aumento da demanda e
consequentemente a geração de emprego e renda para o município.

5.2 Recomendações do estudo

A primeira recomendação concerne a novas aplicações do modelo aos serviços
turísticos, especificamente, bem como a outras modalidades de serviço, para a
confirmação de sua viabilidade e validade como um índice robusto de satisfação de
clientes.

123

Inicialmente recomenda-se a aplicação do modelo com todos os construtos e
variáveis em amostras aleatórias e ambientes diversos, utilizando-se a estimação
dos mínimos quadrados ordinários. Caso seja necessária a obtenção de
significância estatística com todos os construtos do modelo, ainda que aproveitando
o potencial de explicabilidade marginal, recomenda-se a utilização de coeficientes de
regressão parcial. Ainda, neste caso, a lealdade do cliente é estimada em função da
variação dos demais construtos. Assim, o coeficiente de regressão parcial será,
naturalmente, diferente do coeficiente de regressão bivariada.

Considera-se que a obtenção de um índice robusto, que avalie com efetividade, a
lealdade do cliente de serviço, seja uma conquista relevante para os estudos
acadêmicos, tanto quanto para as empresas prestadoras de serviços em geral.
Assim, o modelo utilizado neste estudo deve e merece ser analisado em outros
contextos das atividades em serviços.

5.3 Limitações do estudo

No tocante à aplicação da pesquisa, vale ressaltar que houve um grau elevado de
dificuldade ao abordar e convencer os hóspedes/clientes, devido os mesmos serem
turistas de negócios e de eventos.

No caso dos gerentes/proprietários, percebeu-se pouca disponibilidade de tempo e
disposição para conceder as entrevistas e responder os questionários.
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APÊNDICE A – PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS HÓSPEDES/CLIENTES

Prezado(a) Senhor(a)

Sou Mestranda do Programa de Mestrado em Administração da Fundação
Pedro Leopoldo-MG e estou desenvolvendo uma pesquisa acadêmica, que tem
por finalidade analisar as estruturas, as estratégias e os resultados
conseguidos na prestação de serviços da rede hoteleira na cidade de João
Monlevade-MG.

Diante disso, solicito seu apoio respondendo às questões, procurando
selecionar a alternativa que seja mais representativa relacionada à sua
satisfação com os serviços hoteleiros prestados. Destaco que estes dados
serão mantidos em sigilo.

Agradeço-lhe antecipadamente, sua indispensável e valiosa colaboração.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessários, através dos seguintes meios:
Telefone: (31) 9953-7185
Email: coletadados.mestrado@gmail.com

Respeitosamente,

Ana Paula Cota Moreira
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Por favor, avalie os elementos abaixo, referentes à sua SATISFAÇÃO em sua última
hospedagem em hotel na cidade de João Monlevade-MG. Assinale com um X o número que
melhor corresponde à sua avaliação. Para tanto, utilize o critério:
5
Concordo
Totalmente

4
Concordo
Parcialmente

3
Não Concordo e
Nem Discordo

2
Discordo
Parcialmente

Elementos da Pesquisa
Este hotel está adequado às minhas necessidades.
Eu gosto das características deste hotel.
O atendimento deste hotel me deixa sempre satisfeito.
Sempre encontro vaga para hospedagem neste hotel.
Nunca houve desaparecimento de meus objetos neste hotel.
Gosto muito do serviço de restaurante deste hotel.
Este hotel apresenta uma boa relação entre preço e qualidade.
Nunca houve problemas de acerto financeiro com este hotel.
O nível de preços deste hotel normalmente é melhor que o dos
concorrentes.
Disponho de todas as formas de pagamento demandadas pelo hotel.
Este hotel sempre atende às minhas expectativas em termos de
qualidade de serviços.
Sou sempre bem atendido quando solicito serviços extraordinários
neste hotel.
Nunca recebi reclamações de clientes, aos quais indiquei este hotel.
Espero que este hotel continue sempre atendendo às minhas
expectativas.
Estou totalmente satisfeito com os serviços e produtos deste hotel.
Caso o hotel não atenda às minhas necessidades eu divulgo para as
pessoas de meu relacionamento.
Sempre que ocorrem aborrecimentos com o hotel, eu reclamo com
gerentes e funcionários.
Se este hotel não atender às minhas expectativas, eu simplesmente
mudo de hotel.
Sempre fico no meu hotel preferido na cidade.
Não vejo razão para mudar do meu hotel preferido.
Indico este hotel para pessoas do meu relacionamento.
Se eu tiver de voltar por outros motivos (inclusive com a família) me
hospedarei neste hotel.

5

1
Discordo
Totalmente
4

3

2

1
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CARACTERÍSTICAS DOS TURISTAS

Gênero:
Masculino

Feminino

Faixa Etária:
5
Acima de
60 anos

4
51 a 60 anos

3
36 a 50 anos

2
21 a 35 anos

1
Até 20 anos

4
Pós-Graduação

3
Graduação

2
Ensino Médio

1
Fundamental

4
Acima de 10
visitas/ano

3
De 6 a 10
visitas/ano

2
De 3 a 5
visitas/ano

1
Até 2 visitas ao
ano

Educação:
5
Mestrado e/ou
Doutorado

Nº de Visitas Anuais:
5
Mora no Hotel

Utilize esse espaço para fazer alguma observação que desejar.

Agradeço pelo tempo e cooperação dispensados para responder a esta pesquisa. Muito
obrigada!
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA – GERENTES

Por favor, assinale com um X o número que melhor representa suas expectativas sobre os
serviços hoteleiros. Para tanto, utilize o critério:
5

4

3

2

1

Concordo

Concordo

Não Concordo e

Discordo

Discordo

Totalmente

Parcialmente

Nem Discordo

Parcialmente

Totalmente

Elementos da Pesquisa
O hotel sempre realiza os serviços conforme prometido aos hóspedes.
O hotel sempre demonstra sincero interesse em resolver qualquer problema
ou reclamação dos hóspedes.
O hotel sempre executa o serviço de forma correta já na primeira vez.
O hotel sempre executa o serviço no prazo prometido.
O hotel sempre mantém registros dos hóspedes de forma correta, sem erros.
O hotel sempre oferece atendimento individual aos hóspedes.
O hotel sempre possui funcionários com qualidade necessária para dar
atenção personalizada a seus hóspedes.
Os funcionários do hotel sempre demonstram real interesse pelos hóspedes.
Os funcionários sempre entendem as necessidades específicas dos
hóspedes.
O hotel sempre oferece horário de funcionamento conveniente aos seus
hóspedes.
O comportamento dos funcionários do hotel sempre inspira confiança nos
clientes.
Os hóspedes sempre sentem seguros ao realizar transações com o hotel.
Os funcionários do hotel sempre são gentis e cordiais com os hóspedes.
Os funcionários do hotel sempre têm competência para responder às
perguntas dos hóspedes.
O hotel sempre possui equipamentos modernos de última geração.
As instalações físicas do hotel sempre são visualmente agradáveis.
Os funcionários do hotel sempre estão uniformizados e apresentam boa
aparência.
O hotel sempre possui materiais visualmente atraentes associados aos
serviços.
O hotel sempre informa corretamente os prazos de execução de serviços aos
hóspedes.
Os funcionários sempre demonstram rapidez na realização dos serviços.
Os funcionários do hotel sempre estão dispostos a ajudar o hóspede.
Os funcionários do hotel sempre atendem prontamente as dúvidas e
solicitações dos hóspedes.
De forma geral, o hotel atende às minhas expectativas.

5

4

3

2

1
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Por favor, responda as questões abaixo, relativas a cada elemento condicionante da qualidade
de serviço:

A) De que forma o hotel desempenha os serviços prometidos de maneira confiável e
precisa?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
B) Como é o tratamento e a atenção individualizada que o hotel oferece a seus hóspedes?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
C) De que forma se mostra o conhecimento, a cortesia dos funcionários do hotel e sua
capacidade de inspirar confiança e segurança?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
D) A aparência das instalações físicas, equipamentos, pessoal e materiais de comunicação
são atrativos? Quais foram os investimentos para melhorar a infraestrutura?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
E) Quais são as características diferenciadoras relativas à boa vontade do hotel em ajudar o
hóspede e providenciar um serviço rápido?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Agradeço pelo tempo e cooperação dispensados para responder a esta pesquisa. Muito
obrigada!
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA – GERENTES

IDENTIFICAÇÃO

Cargo ou Função do entrevistado: ____________________________________________
Escolaridade: _____________________________________________________________
Data da entrevista: _________________________________________________________

1. Dados do Hotel:
a) Nome do Hotel:___________________________________________________________
b) Endereço: _______________________________________________________________
c) Data de Inauguração:______________________________________________________
d) Nº total de Unidades Habitacionais: ___________________________________________
e) Possui outras unidades? Onde se localizam?____________________________________
__________________________________________________________________________
f) Quantos funcionários possuem?
__________________________________________________________________________
2. É registrado em qual órgão?
(

) EMBRATUR

(

) Sindicado

(

) Nenhum

3. Categoria:
(

) 1* (

) 2* (

) 3*

(

) 4*

(

) 5*

(

) Sem classificação

4. Da inauguração até hoje, o que foi feito em investimentos para melhorar a
infraestrutura?
( ) reforma na infraestrutura ( ) aumento de leitos ( ) aumento de apartamentos
(

) investimento na mão-de-obra qualificada ( ) móveis novos (

)

Outros___________________
5. Tem algum investimento previsto para os próximos 12 meses?
( ) Sim. Qual? _____________________________________________________________
( ) Não
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6. Quantos funcionários da família trabalham no hotel?
( ) de 1 a 3 ( ) de 4 a 6 ( ) ( ) mais de 7 (

) Nenhum

7. O hotel oferece algum tipo de curso de qualificação e capacitação aos seus
funcionários?
( ) Sim.
Quais?____________________________________________________________________
( ) Não
8. O hotel tem investido em aquisição de novos equipamentos?
( ) Sim.
Quais?____________________________________________________________________
( ) Não
9. A maioria dos hóspedes paga de que forma?
( ) Cartão ( ) Cheque ( ) Dinheiro ( ) Voucher

10. Faz algum tipo de promoção e/ou divulgação para o hotel?
( ) Sim.
Quais?____________________________________________________________________
( ) Não
11. Quanto tempo eles ficam em média?
( ) de 1 a 2 dias ( ) de 3 a 5 dias ( ) de 7 a 10 dias ( ) Acima de 11 dias

12. A maioria dos hóspedes é do sexo?
( ) Masculino ( ) Feminino

13. Qual a tipologia do empreendimento?
Obs.: Assinalar as duas principais tipologias do empreendimento:
( ) Hotel de Negócios ( ) Hotel Histórico ( ) Hotel de Lazer ( ) Pousada
( ) Outro.
Qual? ___________________________________________________________________

14. Qual a taxa média (%) de ocupação do hotel?
Na alta temporada:________________

Na baixa temporada: _______________
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15. Qual a participação dos tipos de clientes no faturamento do hotel?
a) Baixa Temporada:
___% Negócios ___ % Eventos ___ % Turistas de Lazer ___ % Outros
b) Alta Temporada:
___ % Negócios

___ % Eventos ___ % Turistas de Lazer ___ % Outros

16. Qual a média de tempo que fica no estabelecimento um turista que vem a
Negócios ou para Eventos?
(

) de 1 a 3 dias (

) de 4 a 7 dias (

) de 8 a 10 dias (

) de 11 a 1 mês (

) um mês ou

mais

17. Os clientes do empreendimento são sensíveis ao preço, ou seja, um pequeno
aumento no preço os faz optarem por outro hotel?
( ) Sim

(

) Não

18. Qual o poder dos clientes em alterar os preços cobrados pelo empreendimento?
( ) O hotel cobre o preço do concorrente para manter o cliente.
( ) A tarifa é a mesma, independente da escolha do clientes.
( ) O hotel muda a tarifa em algumas condições. Quais?____________________________

19. Como são estabelecidos os preços das diárias do empreendimento?
(

) Com base nos custos.

(

(

) De acordo com as variáveis macroeconômicas.

) De acordo com a concorrência.
(

) Por critério próprio. Quais?

20. O hotel adota algum procedimento com os fornecedores que permita reduzir
custos?
__________________________________________________________________________

21. O hotel tem parceria com que tipos de empresas relacionadas com o trade
turístico que permita-o baixar seu custo?
(

) Agências (

(

) Outros.

) Operadoras (

) Locadoras de veículos (

) Associações de Classe

Quais?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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22. Os funcionários podem sugerir alguma mudança ou até participar das decisões do
empreendimento?
( ) Sim.Quais?_____________________________________________________________
(

) Não

23. Situação dos seguintes itens:
A) Localização geográfica para o cliente do turismo de negócios e eventos:
( ) Excelente ( ) Ótimo ( ) Muito bom ( ) Bom ( ) Regular
B) Beleza externa do prédio do hotel:
( ) Muito bonito ( ) Nível razoável de beleza (

) Pouco atraente

C) Espaço dos Quartos em m2: ____________
D) Conservação dos Quartos (incluindo pintura, móveis, banheiro, ducha):
( ) Excelente estado ( ) Bom estado ( ) Mal estado de conservação
E) Possui aparelho de ar condicionado nos quartos?
( ) Sim ( ) Não ( ) aparelho de parede ( ) aparelho Split
F) ( ) Sim ( ) Não ( ) TV a cabo ( ) Antena parabólica
G) ( ) Internet nos quartos
H) Possui mesa e cadeira para trabalhos nos apartamentos?
( ) Sim ( ) Não
I) Possui piscina: normal ( ) térmica ( )
J) Possui sala de ginástica com:
( ) Esteira. Quantas?______
( ) Aparelhos de musculação
K) Possui área de jogos?
( ) Sim ( ) Não
24. O hotel busca fazer um estudo sobre as necessidades e comportamentos dos
clientes que vêm a Negócios ou a Eventos:
( ) Sim ( ) Não
Se sim, que tipo de estudo?
__________________________________________________________________________
25. O hotel possui restaurante?
( ) Sim ( ) Não
26. O hotel tem seu próprio espaço para Reuniões, Eventos, Palestras, Congressos,
entre outros, que atenda os clientes?
( ) Sim ( ) Não
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27. O hotel possui em sua infraestrutura espaço adequado que atenda aos clientes
que precisem usar computadores, ou deixar seus pertences pessoais?
( ) Sim ( ) Não
28. O hotel possui seu próprio bar, ou está localizado perto de bares, que tenham
bebidas diversificadas ao gosto do cliente e que funcionem 24 horas por dia?
( ) Sim ( ) Não
29. As características diferenciadoras do empreendimento são devidamente
reconhecidas, isto é, valorizadas pelos clientes? De que forma se mostra?
( ) Sim ( ) Não
__________________________________________________________________________
30. A empresa busca especializar-se no nicho de mercado no qual procura atender?
( ) Sim ( ) Não
31. Em sua opinião, qual atrativo chama mais atenção do cliente ao fazer sua
escolha?
__________________________________________________________________________
32. O hotel oferece alguma promoção especial para o cliente que vem a negócios ou
para eventos? Se sim, qual?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
33. Os clientes deste segmento (Turismo de Negócios e Eventos) buscam preços
menores, ou melhor, qualidade nos serviços?
__________________________________________________________________________
34. Existe algum tipo de vantagem ao cliente para que este retorne ao hotel? Se sim,
quais?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
35. O hotel considera o turismo de eventos e de negócios um segmento atrativo, isto
é, lucrativo e em constante crescimento, tanto em baixa quanto em alta temporada?
( ) Sim ( ) Não
Por quê?
__________________________________________________________________________
36. O hotel faz parte de alguma cadeia hoteleira?
( ) Sim
( ) Nacional. Qual? _________________________________________________________
( ) Internacional. Qual? ______________________________________________________
( ) Não
37. O hotel terceiriza serviços? Se sim, quais?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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38. Fora a hospedagem, que outras fontes contribuem para aumentar a renda do
hotel?
( ) Eventos ( ) Aluguel de espaço físico ( ) Estacionamento ( ) Serviços Diversos
( ) Outros. Quais?__________________________________________________________

39. O hotel realiza alguma avaliação dos serviços oferecidos?
( ) Sim. Periodicidade?______________________________________________________
( ) Não
40. Marcar a disponibilidade no hotel dos seguintes elementos referentes à
infraestrutura de serviços:
A) Sim

B) Não

(

) Elevador (

) Bar (

) Restaurante (

(

) Estacionamento (

(

) Serviço de despertar (

(

) Fitness Center (

) Portaria / Recepção (

) Limpeza da Uh diária (
) Café da manhã (

) Piscina (

) Sauna (

) Lavanderia (
) Mensageria (

) Sala de Eventos

) Reservas
) Guarda bagagens
) Manobrista
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ANEXO A – REGULAMENTO DO SISTEMA OFICIAL
DE CLASSIFICAÇÃO DE MEIOS DE HOSPEDAGEM

Art. 1º - O presente Regulamento dispõe sobre a classificação oficial dos Meios de
Hospedagem.
Art. 2º - Fica instituído o Sistema Oficial de Classificação dos Meios de Hospedagem
com o objetivo de regular o processo e os critérios pelos quais os meios de
hospedagem poderão:
I - Obter a chancela oficial pela classificação e utilizar os símbolos que a
representam;
II - ser distribuídos, caso classificados pelas diferentes categorias de conforto e
atendimento, conforme os padrões de instalações e serviços que apresentem.
Art. 3º - A classificação constituirá um referencial informativo de cunho oficial,
destinado a orientar os mercados turísticos internos e externos, e também:
I - a sociedade em geral - sobre os aspectos físicos e operacionais que irão
distinguir as diferentes categorias de meios de hospedagem;
II - os empreendedores hoteleiros sobre os padrões que deverão prever e executar
seus projetos, para obtenção do tipo e categoria desejados.
Art. 4º - O Sistema Oficial de Classificação dos Meios de Hospedagem é instrumento
para a promoção do desenvolvimento da indústria hoteleira, cabendo-lhe classificar,
categorizar, qualificar os meios de hospedagem, em território nacional, simbolizados
por estrelas, de acordo com as condições de conforto, comodidade, serviços e
atendimento que possuam.
Art. 5º - O presente Regulamento estabelece:
I - a forma de gerenciamento do Sistema Oficial de Classificação dos Meios de
Hospedagem;
II - o processo e os critérios para avaliação e classificação;
III - as categorias em que se classificam os estabelecimentos;
IV - os requisitos e padrões comuns e diferenciados de conforto e serviços para as
categorias previstas;
Art. 6º - A adoção e adesão ao sistema de classificação oficial é um ato voluntário
dos meios de hospedagem interessados.
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DO CONSELHO TÉCNICO NACIONAL
Art. 7º - Será instituído o Conselho Técnico Nacional, composto por sete membros,
com mandato de dois anos, ao qual competirá:
I - coordenar, supervisionar, apreciar em grau de recurso e aprimorar a implantação
e funcionamento do sistema de classificação dos meios de hospedagem;
II - designar e substituir os membros dos Comitês de Classificação Regionais;
III - conceder a classificação dos meios de hospedagem nas categorias Luxo e
Super Luxo;
IV - Homologar os Organismos Avaliadores, entre aqueles que atendam às
exigências de credenciamento do Instituto Brasileiro de Hospedagem – IBH.
§ 1° - o Conselho Técnico Nacional será composto por três representantes titulares
com direito a voto e igual número de suplentes de organismos que a EMBRATUR
indicar, e por 03 representantes titulares com direito a voto e igual número de
suplentes indicados pela ABIH Nacional.
§ 2°- A Secretaria Executiva do Conselho Técnico Nacional será exercida pela
EMBRATUR a quem caberá, quando necessário o voto de desempate;
§ 3°- O Conselho Técnico terá funcionamento permanente, devendo suas reuniões
serem convocadas com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência.
§ 4° - Os membros do Conselho Técnico Nacional não serão remunerados a
qualquer título, sendo considerado relevante serviço público e suas despesas
correrão à conta das entidades que representam.

DO INSTITUTO BRASILEIRO DE HOSPEDAGEM – IBH
Art. 8° - O IBH, sociedade civil sem fins lucrativos, instituído e mantido pela
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH Nacional fará o gerenciamento
operacional do processo de classificação oficial dos meios de hospedagem.
Parágrafo único - O IBH manterá sistema próprio de controle sobre a eficácia dos
serviços do Organismo Avaliador Credenciado, através da realização de inspeções
por amostragem.

DOS COMITÊS DE CLASSIFICAÇÃO
Art. 9º - Em cada Estado ou Região será instituído Comitê de Classificação,
composto de sete membros, designados pelo Conselho Técnico Nacional, ao qual
competirá:
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I - homologar as avaliações técnicas feitas pelos organismos credenciados;
II - expedir recomendações de adaptação aos meios de hospedagem, que
apresentarem discordâncias com a matriz de classificação;
III - sugerir medidas ao Conselho Técnico Nacional;
IV - julgar como instância primária recursos interpostos por meios de hospedagem
que discordarem de avaliações procedidas ou por decisões emanadas pelo próprio
Comitê de Classificação;
V - receber denúncias e reclamações exclusivamente relativas à classificação de
meios de hospedagem avaliados pelo Sistema Oficial de Classificação, decidindo
sobre os procedimentos a serem tomados, cabendo recurso ao Conselho Técnico
Nacional;
VI - conceder a classificação dos meios de hospedagem nas categorias Simples,
Econômico, Turismo e Superior;
VII - apreciar, manifestar-se e encaminhar ao Conselho Técnico Nacional os
processos de classificação dos meios de hospedagem nas categorias Luxo e Super
Luxo.
§ 1° - Os Comitês de Classificação serão designados pelo Conselho Técnico
Nacional, composto por três representantes titulares com direito a voto e igual
número de suplentes de organismos ou entidades que a EMBRATUR indicar, e por
três representantes titulares com direito a voto e igual número de suplentes
indicados pela ABIH;
§ 2° - A Secretaria Executiva do Comitê de Classificação ficará a cargo de um
representante do Órgão Delgado Estadual da EMBRATUR, a quem caberá, quando
necessário, o voto de desempate;
§ 3° - Os Comitês de Classificação deverão se reunir ordinariamente ao menos uma
vez por mês ou, extraordinariamente, sempre que necessário;
§ 4° - Os membros dos Comitês de Classificação não serão remunerados a qualquer
título, sendo considerado relevante serviço público e suas despesas correrão à
conta das entidades que representam.

DAS UNIDADES HABITACIONAIS
Art. 10 - Unidade Habitacional - UH é o espaço, atingível a partir das áreas principais
de circulação comum do estabelecimento destinado à utilização pelo hóspede, para
seu bem-estar, higiene e repouso, se subdividindo basicamente nos seguintes tipos:
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I - apartamento - UH constituída, no mínimo, de quarto de dormir de uso exclusivo
do hóspede, com local apropriado para guarda de roupas e objetos pessoais,
servida por banheiro privativo;
II - suíte - UH constituída de apartamento, conforme definição constante do inciso I,
deste artigo, acrescido de pelo menos uma sala de estar;
Parágrafo único - É admitida a existência de tipos ou denominações distintas de
Unidades Habitacionais daquelas referidas neste artigo, porém para efeito de
classificação serão enquadradas como apartamento ou suíte.

DAS CATEGORIAS DE MEIOS DE HOSPEDAGEM
Art. 11 - Atendidas as disposições deste Regulamento e da matriz de classificação
aplicável, os meios de hospedagem, serão classificados em categorias
representadas por símbolos, conforme a seguir:

DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO
Art. 12 - O processo de classificação oficial dos meios de hospedagem coordenado
pelo Conselho Técnico Nacional, tem como princípios básicos:
I - Comprovação do atendimento aos critérios da Matriz de Classificação, Manual de
Avaliação e deste Regulamento, estabelecidos em função das seguintes
características:
a) Uniformidade e igualdade de tratamento e aplicação a todos os meios de
hospedagem do País;
b) Exposição e formatação simples, de modo a permitir sua aplicação e verificação
por empresários e consumidores;
c) Definição prévia do modo de atendimento do requisito;
d) Instrução, capacitação e treinamento de seu pessoal;
e) Monitoramento dos resultados e o desempenho desses requisitos.
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II - Comprovação do atendimento aos critérios de classificação, verificada em
avaliação procedida por organismo credenciado pelo Instituto Brasileiro de
Hospedagem - IBH, observadas as disposições da Matriz de Classificação, Manual
de Avaliação e deste Regulamento, aplicáveis à categoria pretendida pelo meio de
hospedagem;
III - A avaliação consistirá na comparação e na verificação da conformidade entre os
padrões existentes no meio de hospedagem para a categoria de classificação por
ele pretendida e aqueles constantes da Matriz de Classificação, Manual de
Avaliação e deste Regulamento;
IV - O organismo credenciado pelo Instituto Brasileiro de Hospedagem - IBH
executará a avaliação por intermédio de avaliadores a serem individualmente
qualificados, em função da sua formação e experiência profissional e capacitação
em cursos de formação específica.
V - O IBH manterá sistema próprio de controle sobre a eficácia dos serviços do
Organismo Avaliador Credenciado, através da realização de inspeções por
amostragem.
Art. 13 - O processo de classificação é composto das seguintes etapas:
a) requerimento e habilitação;
b) avaliação técnica por organismo credenciado;
c) homologação;
d) emissão de certificado e outorga de placa;
e) reavaliação periódica;
f) recursos e denuncias.

Art. 14 - Os meios de hospedagem que desejarem obter a classificação no Sistema,
assim que julgarem estar seu estabelecimento conforme os padrões exigidos
deverão solicitar ao IBH a avaliação para fins de certificação do atendimento às
normas classificatórias.
§ 1° - Os meios de hospedagem interessados na Classificação terão livre escolha
para contratação dos Organismos Avaliadores credenciados pelo IBH;
§ 2° - A solicitação deverá ser feita através de requerimento e ficha de cadastro em
modelos padronizados;
§ 3°- O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes documentos com
prazo de validade em vigor:
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a) prova de ser empresa dedicada à exploração de serviços de hospedagem
constituída na forma de Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada ou
Sociedade Anônima;
b) cópia do certificado de cadastro de prestadores de serviço de meios de
hospedagem expedido pela EMBRATUR;
c) cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF;
d) Cópia do Habite-se e do Alvará de Localização e Funcionamento.
Art. 15 - Certificada a regularidade da documentação e solicitação o estabelecimento
firmará termo de compromisso com o IBH para a continuidade do processo de
classificação onde deverá constar no mínimo:
a) direitos e obrigações das partes;
b) preços e condições de pagamento;
c) normas e procedimentos a serem observados.
Art. 16 - O IBH enviará ordem de serviço ao organismo avaliador credenciado
escolhido pelo meio de hospedagem, para proceder à avaliação da conformidade do
estabelecimento aos padrões definidos na Matriz de Classificação, Manual de
Avaliação e por este Regulamento, conforme a categoria almejada.
Art. 17 - Finda a avaliação, o avaliador de imediato comunicará aos responsáveis
pelo estabelecimento sobre o parecer da conformidade ou não aos padrões exigidos
pela Matriz de Classificação, Manual de Avaliação e por este Regulamento, de
acordo com a categoria pretendida.
Art. 18 - É de responsabilidade do meio de hospedagem decidir pela continuidade ou
não do processo de classificação, comunicando a decisão ao IBH.
§ 1° - Havendo decisão de não continuidade, o processo de classificação de
imediato será interrompido e extinto.
§ 2° - Havendo decisão de continuidade o IBH encaminhará o processo ao
respectivo Comitê de Classificação.
Art. 19 - O Comitê de Classificação em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias
deverá analisar o relatório de avaliação do organismo avaliador credenciado e
eventual recursos prévios existentes, decidindo pelo voto da maioria simples de seus
membros sobre recomendação da concessão ou não da classificação na categoria
pretendida pelo estabelecimento.
Parágrafo único - As decisões do Comitê de Classificação serão comunicadas de
ofício em até 15 (quinze) dias ao interessado, ao IBH e ao Conselho Técnico
Nacional, quando for o caso.
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Art. 20 - É facultado ao Comitê de Classificação, nos casos em que decidir pela não
concessão da classificação, motivada por não-conformidades leves, possibilitar que
o meio de hospedagem promova ações corretivas para adequar as nãoconformidades levantadas, quando então o processo ficará temporariamente
suspenso.
Parágrafo único - Ocorrendo o disposto no caput deste artigo, o Comitê de
Classificação deverá estipular o prazo para a efetivação das ações corretivas e
indicar sobre a necessidade de avaliação física local das mesmas.
Art. 21 - Concedida a classificação do meio de hospedagem, o IBH oficiará a
EMBRATUR, que procederá ao registro, expedirá o certificado e a respectiva placa
de classificação, que terá a assinatura conjunta da ABIH e EMBRATUR;
Art. 22 - No caso de ser negada classificação do meio de hospedagem na categoria
pretendida, o IBH interromperá e extinguirá o processo de classificação, respeitado
os respectivos prazos de recurso.
Art. 23 - Os símbolos oficiais que indicarem a classificação do estabelecimento serão
representados na placa, da qual constará a categoria da classificação atribuída e no
certificado de classificação emitido pela EMBRATUR em modelo idêntico para todo o
território nacional.
Art. 24 - O meio de hospedagem deverá, obrigatoriamente, afixar a placa de
classificação que lhe for atribuída, na fachada principal do estabelecimento, junto à
porta de entrada, em local de máxima visibilidade para o hóspede, devendo seus
elementos indicativos serem reproduzidos, também:
I - nos impressos fixados nas UH, ou entregues aos hóspedes;
II - no material de propaganda e divulgação do meio de hospedagem.
Art. 25 - Todos os meios de hospedagem classificados nas categorias Super Luxo,
Luxo, Superior e Turístico deverão ser submetidos à avaliação, em critérios,
aspectos e parâmetros definidos pelo Conselho Técnico Nacional, anualmente,
quando será emitido novo certificado de classificação.
Art. 26 - Todos os meios de hospedagem classificados nas categorias Econômico e
Simples deverão ser submetidos à avaliação, em critérios, aspectos e parâmetros
definidos pelo Conselho Técnico Nacional, a cada dois anos, quando será emitido
novo certificado de classificação.
Art. 27 - As eventuais denúncias contra meios de hospedagem, em função de
descumprimento deste regulamento e/ou dos requisitos da Matriz de Classificação,
Manual de Avaliação e deste Regulamento, serão analisadas pelo Comitê de
Classificação.
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§ 1°- Em função da fundamentação e gravidade das eventuais denuncias o Comitê
de Classificação poderá, cumulativamente ou não:
a) acatar a denuncia;
b) solicitar informações, esclarecimentos, execução de ações corretivas ao meio de
hospedagem denunciado;
c) recomendar a avaliação física local por Organismo Avaliador Credenciado;
d) recomendar o cancelamento do certificado e o recolhimento da placa de
classificação e a suspensão do uso dos símbolos.
§ 2°- As decisões do Comitê de Classificação quanto a denuncias apresentadas
deverão ser comunicadas ao IBH e ao Conselho Técnico Nacional, que poderá
acatá-las ou não.
Art. 28 - As decisões do Comitê de Classificação são passíveis de recursos
fundamentados nas seguintes condições:
a) em primeira instância dirigido ao próprio Comitê de Classificação, cujo recurso
deverá ser apresentado em até 15 (quinze) dias contados da data de comunicação,
e que deverá ser analisado em até 60 (sessenta) dias;
b) em última instância ao Conselho Técnico Nacional, cujo recurso deverá ser
apresentado em até 15 (quinze) dias contados da data de comunicação do resultado
da análise do recurso de primeira instância, e que deverá ser objeto de análise pelo
Conselho Técnico Nacional em até 60 (sessenta) dias.
Art. 29 - A classificação será suspensa ou cancelada e restituídos a placa e os
símbolos oficiais que a representam, sempre que:
a) a avaliação efetivada pelo Organismo Avaliador Credenciado estiver com prazo
expirado, sem que tenha sido providenciada sua competente renovação;
c) tiverem sido cometidas, pelo meio de hospedagem, infrações cuja natureza seja
capaz de por em risco a segurança, o conforto e a integridade do hóspede, ou a
própria credibilidade do sistema classificatório.
Art. 30 - Até a obtenção da classificação, o processo de avaliação terá
confidencialidade total, dentro dos princípios éticos a que estão obrigados o Comitê
de Classificação, o Conselho Técnico Nacional, o organismo credenciado pelo
Instituto Brasileiro de Hospedagem - IBH e seus avaliadores.
Parágrafo único - Nos termos do caput deste artigo, o meio de hospedagem que não
tiver sido aprovado, para fins de obtenção da classificação pretendida , poderá
sustar o processo sem que os hóspedes, os concorrentes e o mercado sejam
informados de sua tentativa em obter a classificação.
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Art. 31 - Os processos de avaliação e classificação de meios de hospedagem são
sequenciais e indissociáveis, não subsistindo um sem o outro.
Art. 32 - Nos termos do artigo anterior, o cancelamento da classificação implicará no
automático cancelamento da avaliação e vice-versa.

DA MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO
Art. 33 - Os itens e padrões definidos na matriz de classificação têm por objetivo
atender as expectativas dos hóspedes, em relação aos meios de hospedagem,
destinando-se a avaliar a observância dos seguintes aspectos, entre outros:
I - de aplicação ao meio de hospedagem como um todo:
a) Posturas legais;
b) Segurança;
c) Saúde;
d) Higiene;
e) Conservação/Manutenção;
f) Atendimento ao Hóspede.
II - destinados a avaliar os diferentes setores do meio de hospedagem:
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°- Os padrões referidos neste artigo verificarão, dentro de cada item, os serviços
prestados pelo estabelecimento, os sistemas de gestão adotados, as instalações e
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equipamentos disponíveis e as áreas e aspectos construtivos existentes no meio de
hospedagem que, analisados em conjunto, possibilitarão aferir os níveis de conforto
e atendimento oferecidos aos consumidores.
§ 2°- As especificações de cada item/padrão da Matriz de Classificação, bem como
de sua forma de avaliação, estão expressas nos manuais anexos ao presente
Regulamento.
§ 3° - Nas localidades não servidas ou precariamente servidas por redes de serviços
públicos, a satisfação dos itens obrigatórios constantes na Matriz de Classificação e
Manual de Avaliação, cujo atendimento dependa da existência dessas redes, será
apreciada, caso a caso, pelo Comitê de Classificação.
§ 4°- A critério do Conselho Técnico Nacional, poderão ser exigidas ou abertas
possibilidades de condições especiais, observadas as normas e padrões
estabelecidos pelos órgãos governamentais competentes, para os meios de
hospedagem localizados no interior ou nas proximidades de:
a) unidades de conservação, ou protegidas pela legislação ambiental vigente;
b) aeroportos, estações viárias, vias industriais; ou
c) sítios históricos.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 34 - O Conselho Técnico Nacional poderá estabelecer, em normas próprias, os
padrões de classificação concernentes aos tipos e categorias de meios de
hospedagem não especificados neste Regulamento.
Art. 35 - A ABIH e a EMBRATUR, visando assegurar a transparência, atualização e
divulgação dos critérios de classificação dos meios de hospedagem, disponibilizarão
a inclusão no espaço reservado na INTERNET:
I - As normas e padrões constantes da Matriz de Classificação, Manual de Avaliação
e deste Regulamento;
II - A relação atualizada dos meios de hospedagem classificados, com seus
respectivos endereços, tipos e categorias;
III - a revisão e atualização dos critérios de classificação, de acordo com cronograma
definido pelo Conselho Técnico Nacional.
Art. 36 - Os casos omissos e as interpretações de situações especiais de meios de
hospedagem com condições atípicas serão decididas pelo Conselho Técnico
Nacional.
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Art. 37 - Serão reconhecidas, durante o prazo que ainda tiverem validade, as
classificações conferidas aos meios de hospedagem pelo Sistema Brasileiro de
Certificação dos Meios de Hospedagem - SBC-MH.
Art. 38 - O presente Regulamento entra em vigor na data da publicação desta
Deliberação Normativa no Diário Oficial da União.
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ANEXO B – MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO

1

ITENS GERAIS

1

2

3

4

5

5
SL

1.1

POSTURAS LEGAIS

1.1.1

Posturas municipais, estaduais e federais
aplicáveis, comprovadas pelos registros,
inscrições e documentações exigidos,
especialmente com referência a “Habitese”,
“Alvará
de
Localização
e
Funcionamento” registro como empresa
hoteleira e prova de regularidade perante
as autoridades ambientais, sanitárias e
concessionárias de serviços públicos.













1.1.2

Legislação quanto à proteção contra
incêndio, dispondo de equipamentos e
instalações exigidos pelas autoridades
competentes e prevendo rotas de fuga,
iluminação de emergências e providências
em situações de pânico.













1.1.3

Elevadores para passageiros e para
carga/serviço em prédio de quatro ou mais
pavimentos, inclusive o térreo, ou conforme
as posturas municipais.













1.1.4

Exigências da EMBRATUR, constantes da legislação de turismo, referentes a:
a) registro do hóspede, por intermédio de
Ficha Nacional de Registro de Hóspedes FNRH













b) fornecimento mensal do Boletim de
Ocupação Hoteleira – BOH, preenchido.



















c)
Fornecimento
de
Cartão
de
Estabelecimento com o nome do hóspede e
o período de hospedagem
d) placa de classificação fixada no local
determinado pela ABIH/EMBRATUR













e)
divulgação
e
explicitação
dos
compromissos recíprocos para com o
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hóspede através de:
e.1) Regulamento interno, com direitos e
deveres do hóspede
e.2) Serviços e preços oferecidos,
incluídos, ou não, na diária, divulgados na
forma da legislação

1.1.5

f) Meios para pesquisar opiniões e
reclamações dos hóspedes e solucioná-los.













Facilidades construtivas, de instalações e
de uso, para pessoas com necessidades
especiais, de acordo com a NBR 9050 –
1994, em prédio com projeto de arquitetura
aprovado pela Prefeitura Municipal, como
meio de hospedagem, após 12 de agosto
de 1987.













1

2

3

4

5

5

NOTA: No caso de projetos anteriores, o
meio de hospedagem deverá dispor de
sistema especial de atendimento.

1.2

SEGURANÇA

SL
1.2.1 Meios para controle do uso de cofres







1.2.2 Circuito interno de TV ou equipamento de
segurança























1.2.3 Gerador de
automática

emergência

com

partida


1.2.4 Rotas de fuga sinalizadas nas áreas sociais
e restaurantes

1.2.5 Serviço de segurança no estabelecimento, por intermédio de:
a) pessoal com formação adequada, próprio
ou contratado, e com dedicação exclusiva.
b) porteiro (admite-se acúmulo de funções)









1.2.6 Preparo para lidar com situações de incêndios e pânico (assalto, explosão
inundação e outros)
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a) com equipes predeterminadas, com
treinamento específico (Brigadas).


b) com treinamento geral do pessoal
1.2.7 Cobertura
contra
roubos,
responsabilidade civil.

furtos
















e



1.2.8 Disponibilização de serviços qualificados de
segurança particular.



1.2.9 Sistema eletrônico de detecção da
presença do hóspede em todas as áreas do
Meio de Hospedagem



1.3

SAÚDE/HIGIENE

1

2

3

4

5

5
SL

1.3.1 Serviço de
urgência.

atendimento

médico

de







1.3.2 Tratamento de resíduos.













1.3.3 Imunização permanente contra insetos e
roedores.













1.3.4 Higiene do ambiente, das pessoas e dos
serviços.



















1.3.5 Higiene do alimento “in natura” antes do
armazenamento.
1.3.6 Higienização adequada de equipamentos
(roupas de cama/ mesa/banho; louças e
talheres; sanitários).













1.3.7 Tratamento de água.













1

2

3

4

5











1.4

CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO

1.4.1 Todas
as
áreas,
equipamentos
e
instalações em condições adequadas de
conservação/manutenção.

5
SL
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1.5

ATENDIMENTO AO HÓSPEDE

1

2

3

4

5

5
SL

1.5.1

Instalações e equipamentos com nível de
sistemas capazes de assegurar maior
comodidade aos hóspedes





1.5.2

Abertura de cama





1.5.3

Disponibilização gratuita em 100% das
unidades de cesta de frutas e/ou outras
cortesias especiais





1.5.4

Roupa lavada e passada no mesmo dia





1.5.5

Procedimento para atendimento especial
para autoridades e personalidades







1.5.6

Facilidades de atendimento para minorias
especiais (fumantes, idosos, pessoas
portadoras de deficiências físicas e/ou
com necessidades especiais, alimentação
especial, etc.).







1.5.7

Detalhes especiais de cordialidade no
atendimento







1.5.8

Estabelecimento
de
critérios
para
qualificação dos funcionários bi e trilíngues







1.5.9

Estabelecimento
de
critérios
qualificação
dos
funcionários
interagem com o público









1.5.10

Treinamento e orientação do pessoal













1.5.11

Presteza e cortesia













1.5.12

Serviço de despertador




para
que

a) programável pelo próprio hóspede

1.5.13

b) executado pelo meio de hospedagem













Monitoramento
das
expectativas
e
impressões do hóspede, incluindo meios
para pesquisar opiniões, reclamações e
solucioná-las.
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1.5.14

Identificação
adequada
fornecedores de serviços.

1.5.15

Apresentação, vestimenta e identificação
adequadas para os empregados.

1.5.16

Serviços de reserva:

para



os

a) no período de
atendimento trilíngue

24

horas

com

b) no período de
atendimento bilíngue

24

horas

com























c) no período de 12 horas


d) no período de 08 horas
1.5.17





Serviços de recepção:
a) no período de 24 horas









b) no período de 16 horas


c) no período de 12 horas



1.5.18

Serviços de mensageiro no período de 24 horas

1.5.19

Disponibilização de serviço de limpeza:













1.5.20

Serviços de arrumação diária













1.5.21

Serviços de manutenção













1.5.22

Serviços de telefonia:
a) no período de 24 horas
atendimento trilíngue por turno



com


b) com uma telefonista bilíngue por turno










1.5.23

Serviço de refeições leves e bebidas nas
Unidades Habitacionais (“room service”)
no período de 24 horas

1.5.24

Serviço de manobra e estacionamento de
veículos por funcionário habilitado no
período de 24 horas

1.5.25

Sistema de visualização e fechamento de
conta diretamente na UH



1.5.26

Serviço de mordomo
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1.5.27

Disponibilização de carros de luxo para
locação



1.5.28

Serviço de locação de helicóptero



2

ITENS ESPECÍFICOS

2.1

PORTARIA/ RECEPÇÃO

2.1.1

Área ou local específico para o serviço de
portaria/recepção/ “lobby”

2.1.2

Local e espaço para guarda de bagagem

1

2

3

4

5

5
SL









































































a) fechado


b) não necessariamente fechado
2.1.3

Local
adequado
para
guarda
correspondência e mensagens

2.1.4

Sistema adequado de envio/recebimento
de mensagens

2.1.5

Serviço de guarda de bagagem

2.1.6

Política própria, definida para “check-in/
check-out”, que estabeleça orientação
específica para impedir:



de






a) qualquer forma de discriminação (racial,
religiosa e outras)
b) uso do estabelecimento para exploração
sexual de menores, e outras atividades
ilegais.
2.1.7

Sistemas
integrados
de
controle,
permitindo eficácia no “check-in/check-out”.

2.1.8

Pessoal apto a prestar informações e
serviços de interesse do hóspede, com
presteza, eficiência e cordialidade.
a) sob supervisão permanente do gerente
ou supervisor capacitado







b) falando fluentemente (mínimo de uma pessoa em cada turno) na portaria e na
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recepção, pelo menos:

2.1.9

b1) Português
estrangeiras

e

b2) Português
estrangeiras

e

b3) Português
estrangeira

e

mais

mais

mais

três

línguas

duas

línguas

uma







língua

Informações e folhetos turísticos





















ACESSOS E CIRCULAÇÕES

1

2

3

4

5

5
SL

2.2.1

Áreas adequadas e específicas para ao
acesso e circulação fáceis e desimpedidos
nas dependências do estabelecimento,
inclusive para pessoas portadoras de
deficiência física e/ou com necessidades
especiais.













2.2.2

Entrada de serviço independente









2.2.3

Identificação e acesso/circulação
orientação dos banhistas





2.2.4

Sistema de sinalização interno que permita
fácil acesso e circulação por todo o
estabelecimento

2.2.5

Ambientação/conforto/decoração
compatíveis com a categoria

2.1.10 Ambientação/conforto/decoração
compatíveis com a categoria

2.2

para




















SETOR HABITACIONAL

1

2

3

4

5

5
SL

2.3.1

Todas as salas e quartos das UH com
iluminação e ventilação de acordo com as
normas vigentes para edificações













2.3.2

Todas as UH deverão ter banheiros
privativos com ventilação direta para o











2.3
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exterior ou através de duto




2.3.3

Facilidades
informatização/mecanização nas UH

2.3.4

Quarto de dormir com menor dimensão igual ou superior a 2,50m e área média
igual ou superior a:

de



a) 18,00 m2 (100% das UH)


b) 16,00 m2 (em no mínimo 90% das UH)


c) 14,00 m2 (em no mínimo 80% das UH)


d) 12,00 m2 (em no mínimo 70% das UH)


e) 10,00 m2 (em no mínimo 65% das UH)
f) 9,00 m2 (em no mínimo 65% das UH)
2.3.5



Banheiro com área média igual ou superior a (em no mínimo):


a) 5,00 m2 (100% das UH)


b) 4,00 m2 (em no mínimo 90% das UH)


c) 3,30 m2 (em no mínimo 80% das UH)


d) 3,00 m2 (em no mínimo 70% das UH)


e) 2,30 m2 (em no mínimo 65% das UH)
f) 1,80 m2 (em no mínimo 65% das UH)
2.3.6



UH do tipo suíte com sala de estar em área média, igual ou superior a:


a)12 m2


b)11,00 m2


c) 10,00 m2


d) 9,00 m2


e) 8,00 m2
2.3.7

UH do tipo suíte
conversíveis em suítes

2.3.8

Portas duplas de comunicação entre UH
conjugáveis ou sistema que só possibilite
sua abertura quando por iniciativa dos
ocupantes de ambas as UH’s

e/ou

unidades
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2.3.9

Tranca interna nas UH

2.3.10

Rouparias auxiliares no setor habitacional

2.3.11

Local específico para material de limpeza

2.3.12

Climatização adequada em 100% das UH

2.3.13

TV a cores, equipamento de vídeo cassete
e DVD em 100% das UH, com TV por
assinatura a cabo ou por antena
parabólica

2.3.14

TV a cores em 100% das UH, com TV por
assinatura a cabo ou por antena
parabólica

2.3.15

Tv em 100% das UH



2.3.16

Mini refrigerador em 100% das UH

2.3.17

Água potável disponível na UH

2.3.18

Café da manhã no quarto

2.3.19

Armário, “closet” ou local específico para a
guarda de roupassem 100% das UH

2.3.20

Mesa de cabeceira simples para cada leito
ou dupla entre dois leitos, ou equipamento
similar, em 100% das UH

2.3.21

Lâmpada de leitura junto às cabeceiras em
100% das UH

2.3.22


























































































Sonorização ou rádio controlada pelo hóspede
a) em 100% das UH
b) em 80% das UH



2.3.23

Comando de aparelhos de som, ar
condicionado, luz e TV em 100% das UH







2.3.24

Ramais telefônicos em 100% das UH









2.3.25

Porta malas em:
















a) 100% das UH
b) 50% das UH
2.3.26

Cortina ou similar em 100% das UH
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2.3.27

Vedação opaca nas janelas em 100% das
UH







2.3.28

Mesa das refeições com um assento por
leito em 100% das UH







2.3.29

Mesa de trabalho com iluminação própria
e ponto de energia e telefone,
possibilitando o uso de aparelhos
eletrônicos pessoais





2.3.30

Espelho de corpo inteiro em 100% das UH





2.3.31

Cofres para guarda de valores para
























a) 100 % das UH


b) 60% das UH
2.3.32

Camas com dimensões superiores às
normas e travesseiros antialérgicos

2.3.33

Acessórios básicos em 100% das UH
(sabonete, dois copos, cesta de papéis e
banheiros)

2.3.34

Água quente em 100% das UH:









a) em todas as instalações


b) no chuveiro e lavatório


c) no chuveiro





2.3.35

Lavatório com bancada e espelho, em
100% das UH

2.3.36

Bidê ou ducha manual em 100% das UH









2.3.37

Índice de iluminação suficiente para uso do
espelho do banheiro, em 100% das UH









2.3.38

Tomada a meia altura para barbeador em
100% das UH









2.3.39

Indicação de voltagem das tomadas em
100% das UH









2.3.40

Extensão telefônica
banheiros das UH





em

100%

dos
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2.3.41

Box de chuveiro com área igual ou superior
a 0,80 m2 em 100% das UH

2.3.42

Banheira em 30% das suítes

2.3.43

Vedação para o box em 100% das UH

2.3.44

Suporte ou apoio para produtos de banho,
no box, em 90% das UH

2.3.45

Acessórios complementares composto por 5 amenidades



































a) em 100% das UH


b) disponibilizados para o uso do hóspede
2.3.46



Outros acessórios em 100% das UH (touca de banho, escova e pasta de dentes,
shampoo, creme, condicionador, creme hidratante, secador de cabelos, roupão,
espelho com lente de aumento, lixa, cotonete, espuma de banho, sais de banho,
etc.)


a) mínimo de oito


b) mínimo de seis


c) mínimo de quatro









2.3.47

Revestimentos,
pisos,
forrações,
mobiliários e decoração com equipamentos
de 1ª linha

2.3.48

Limpeza diária

2.3.49

Frequência de troca de roupas de cama a cada mudança de hóspede e:









a) diariamente se desejado pelo hóspede

2.3.50







b) em dias alternados se desejado pelo
hóspede
c) duas vezes por semana se desejado
pelo hóspede







Frequência de troca de roupas de banho a cada mudança de hóspede e:


a) diariamente se desejado pelo hóspede


b) em dias alternados se desejado pelo
hóspede
c) duas vezes por semana se desejado
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pelo hóspede
2.3.51

Serviço “Não perturbe”, “Arrumar o quarto”

2.3.52

Detalhes especiais de cordialidade

2.3.53

Computador com acesso veloz à internet
em 100% das UH’s

2.3.54

Ambientação/conforto/decoração
compatíveis com a categoria

2.4

2.4.1

ÁREAS SOCIAIS
























1

2

3

4

5

5
SL

Relação de áreas sociais/estar por UH (não incluída a circulação de)


a) 2,50 m2


b) 2,00 m2


c) 1,50 m2


d) 1,00 m2
e) 0,50 m2
2.4.2

Banheiros sociais, masculino e feminino,
separados entre si, com ventilação natural
ou forçada, com compartimento especial,
adaptado para pessoas com necessidades
especiais, respeitando as normas e leis em
vigor.

2.4.3

Estacionamento com número de vagas
igual ou superior a 10% do número total de
UH
com
local
apropriado
para
embarque/desembarque de pessoas com
deficiência física e/ou necessidades
especiais,
devidamente
sinalizando
prevendo manobreiro

2.4.4

Climatização adequada nas áreas sociais

2.4.5

Revestimentos,
pisos,
forrações,
mobiliários e decoração com materiais de
1ª linha
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2.4.6

Tratamento paisagístico

2.4.7

Heliponto



2.4.8

Música ao vivo em pelo menos um dos
ambientes sociais



2.4.9

Ambientação/conforto/decoração
compatíveis com a categoria

2.5

COMUNICAÇÕES

2.5.1

Equipamento telefônico nas áreas sociais

2.5.2

Local apropriado para ligações telefônicas
nas áreas sociais, com privacidade.

2.5.3

Central telefônica, com ramais em todos os
setores.

2.5.4

Serviço telefônico eficaz, com equipamento
apropriado.

2.5.5

Equipamento para fax

2.6

2.6.1

ALIMENTOS E BEBIDAS













1

2

3

4

5

5
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3

4

5

5
SL



1



2

Área de restaurante compatível com a quantidade de UH, com ambientes distintos
e acessíveis para pessoas em cadeiras de rodas.


a) de no mínimo 1,00 m2 por lugar


b) de no mínimo 0,80 m2 por lugar
2.6.2

Ambiente para café da manhã/ refeições
leves

2.6.3

Ambiente de bar







Mínimo de dois
Mínimo de um
2.6.4

Copa central para o preparo de lanches e
café da manhã
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2.6.5

Despensa para abastecimento diário da
cozinha







2.6.6

Climatização adequada dos restaurantes,
bares e outros







2.6.7

Aparador, carrinho, gueridon ou similar.







2.6.8

Toalhas e guardanapos de tecido







2.6.9

Baixelas e talheres de prata, inox, ou
material equivalente.







2.6.10

Pratos de porcelana ou equivalente de 1ª
linha







2.6.11

Copos tipo cristal







2.6.12

Câmaras
similar.







2.6.13

Sistema de
ambiente







2.6.14

Telas nas áreas de serviço com aberturas
para o exterior







2.6.15

Critérios específicos de qualificação do
cozinheiro





2.6.16

Critérios específicos de qualificação do
“bar man”





2.6.17

Serviço de alimentação, com qualidade e em níveis compatíveis com a categoria
do estabelecimento:

frigoríficas

ou

exaustão

equipamento

mecânica

no








a) atendimento 24 horas em restaurante
de padrão internacional com cardápio
trilíngue


b) almoço e jantar, de padrão
internacional, no restaurante principal.


c) almoço e jantar no restaurante principal

2.6.18

d) café da manhã e nas refeições leves
eventualmente oferecidas













Ambientação/conforto/decoração
compatíveis com a categoria
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2.7

LAZER

1

2

3

4

5

5
SL

2.7.1

Sala de ginástica/musculação com instrutor





2.7.2

Sauna seca ou a vapor, com sala de
repouso.





2.7.3

Equipamentos de ginástica





2.7.4

Ambiente reservado para leitura, visita,
jogos e outros.





2.7.5

Piscina externa
climatizada





2.7.6

Ambientação/conforto/decoração
compatíveis com a categoria





4

5

5
SL

para







reuniões/escritório







2.8

e

piscina

coberta

REUNIÕES/ ESCRITÓRIO VIRTUAL

1

2

3

2.8.1

Ambiente
adequado
reuniões/escritório virtual

2.8.2

Equipamentos
virtual

2.8.3

Qualidade dos serviços prestados (“coffe
break” e outros)







2.8.4

Ambientação/conforto/decorações
compatíveis com a categoria







4

5

2.9

2.9.1

para

SERVIÇOS ADICIONAIS

1

2

3

5
SL

Ambientes, instalações e/ou equipamentos adequados e destinados a salão de
beleza “baby-sitter”, venda de jornais e revistas, “drugstore”, loja de conveniência,
locação de automóveis, reserva em espetáculos, agência de turismo, câmbio,
transporte especial e outros.
a) mínimo de seis



165



b) mínimo de três
2.9.2

Critérios específicos de qualificação dos
concessionários







2.9.3

Divulgação dos serviços disponibilizados







2.9.4

Ambiente, instalações e equipamentos
adequados para eventos e banquetes.





2.9.5

Serviço de apoio disponível para eventos e
banquetes





2.9.6

Sala VIP com equipamentos para atender
ao hóspede executivo (microcomputador,
FAX, copiadora, TV, mini sala de reuniões,
área de estar e outros).





2.10

AÇÕES AMBIENTAIS

1

2

3

4

5

5
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2.10.1

Manter um programa interno de
treinamento de funcionários para a
redução de consumo de energia elétrica,
consumo de água e redução de produção
de resíduos sólidos











2.10.2

Manter um programa interno
separação de resíduos sólidos











2.10.3

Manter um local
armazenamento de
separados









2.10.4

Manter local independente e vedado para
armazenamento de resíduos sólidos
contaminantes







2.10.5

Dispor de
destinação
sólidos







2.10.6

Manter monitoramento específico sobre o
consumo de energia elétrica







2.10.7

Manter critérios especiais e privilegiados
para
aquisição
de
produtos
e
equipamentos que apresentem eficiência

de

adequado para
resíduos sólidos

critérios específicos para
adequada dos resíduos
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energética e redução de consumo


















Manter critérios especiais e privilegiados
para aquisição e uso de produtos
biodegradáveis







2.10.12

Manter critérios de qualificação de
fornecedores levando em consideração
as
ações
ambientais
por
estes
realizadas.







2.10.13

Ter um certificado expedido por
organismo especializado quanto a
efetividade de adequação ambiental da
operação

2.10.8

Manter monitoramento específico sobre o
consumo de água

2.10.9

Manter critérios especiais e privilegiados
para aquisição e uso de equipamentos e
complementos que promovam a redução
do consumo de água

2.10.10

Manter registros específicos e local
adequado para armazenamento de
produtos nocivos e poluentes

2.10.11











