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RESUMO
Partindo-se do principio que o julgamento entre o serviço esperado e o percebido
um processo rotineiro do cliente, este trabalho teve por objetivo retratar uma avaliação da
Qualidade de Atendimento no San Diego Apart Hotel. Esta qualidade foi examinada por
meio da determinação das horas da verdade (contato do cliente corn a empresa),
consideradas essenciais no contato com hospedes, onde foi verificada qual a percepção que
estes térn, e que julgamentos fazem em relação ao hotel escolhido para permanecerem,
levando-se em conta que esta permanência reflete um investimento, cujo retorno é a
satisfação. Essas diversas horas da verdade, ou seja, o momento em que o cliente entra cm
contato com o pessoal da linha de frente, é que ele forma sua imagem da empresa e é essa
experiência que o faz voltar ou não a procurar os seus serviços, estão caracterizadas no
contexto do Ciclo de Serviços.
Também foi verificada durante

o desenvolvimento do tema a observação dos

condicionantes expressos na Deliberação Normativa 367 da EMBRATUR de 1998, quanto
ao Atendimento ao Hospede: a) Com relação ao atendimento: atendimento especial para
autoridades e personalidades; facilidade de atendimento para minorias especiais; detalhes
especiais de cordialidade de atendimento; qualificação mediante critérios específicos dos
funcionários bilingues e que interagem corn o público; b) Com relação aos serviços: roupa
lavada e passada no mesmo dia; serviços de reserva, recepção, mensageiro, limpeza.
arrumação, manutenção, governança e telefonia durante certa quantidade de horas diárias;
serviços de refeições leves e bebidas nas Unidades Ilabitacionais; serviço de manobra e
estacionamento de veículos por funcionário habilitado; c) Com relação ao espaço
oferecido: instalações e equipamentos com nível de informatização capaz de assegurar
maior comodidade aos hóspedes; abertura de cama; d) Com relação à gerência: incentivo
produtividade e h qualidade; pela adoção de políticas; treinamento e orientação pessoal;
presteza e cortesia; monitoramento das expectativas e impressões do hospede; identificação
adequada para os fornecedores de serviço; apresentação, vestimenta e identificação
adequadas para os empregados; divulgação dos compromissos e serviços oferecidos ao
hóspede.
Os objetivos específicos procuraram definir os aspectos ligados ao atendimento, na
visão dos clientes da empresa em foco, bem como a interação que ocorre no contato destes
coin os colaboradores da linha de frente, ou seja, nas areas de Portaria Social, Recepção,
Reservas, Governança, Alimentos e Bebidas e Telefonia, principais responsáveis pela
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imagem que os hóspedes levarão da empresa, onde provavelmente acontece a avaliação 'se

valeu à pena', se retornarão ou não ao Hotel'.
Os resultados deste trabalho revelaram a visão que os clientes têm do Hotel e dos
serviços prestados: se o serviço é dc qualidade, se as unidades habitacionais são con fortáveis e

funcionais, se as areas comuns do hotel são aproveitáveis, se o lazer oferecido é suliciente, a
qualidade do café da manhã, a limpeza e organização dos quartos e areas de circulação, a
presteza e cordialidade dos funcionários da linha de frente, atendimento as minorias especiais,

equipamentos, etc. A partir da percepção dos clientes em relação ao Hotel, pudemos
identificar a vontade de voltar a se hospedar no hotel, a contribuição dos mesmos para a
formação de opiniões, a percepção que os funcionários têm quanto aos serviços que oferecem
e o resultado que trazem para o hotel, além de apontar aspectos que serão merecedores de
atenção dos empresários para a competitividade da empresa.

PALAVRAS-CHAVE: qualidade, atendimento, percepção e satisfação.

14

I INTRODUÇÃO

Transformações no meio organizacional vêm alterando o modo de gestão das
relações entre organização e colaboradores. As pessoas estão mais profissionalizadas e
preparadas para o mercado e em contrapartida também estão exigindo maior retorno por
parte das organizações.
A forma como as pessoas percebem a organização e os

fatores que a compõem

refiete na qualidade do trabalho.
Saber qual o grau de satisfação de seu cliente interno é importante na tomada de
decisão das ações de melhorias para o atendimento do cliente externo. Sugerir ações para
minimizar os aspectos considerados como insatisfatórios e

a implantação de programas que

possam solucioná-los são investimentos I mportantes para o

sucesso

de

qualquer

empreendimento,
1.1 Qualidade em Serviços

Elementos como mercado aberto, consumidores exigentes, poder aquisitivo em
queda c, principalmente, aumento da concorrência foram mostrando que produzir
qualidade não deveria ser visto como esforço, mas corno urna necessidade para quem
desejasse permanecer ativo no mercado, contudo sendo a qualidade um conceito dinâmico
e relativo é necessário criar meios de avalia-la constantemente.
Porém, o ponto critico da qualidade em serviços esta em operacionalizá-lo no
cotidiano da organização, combinando os objetivos organizacionais e as necessidades e
expectativas dos clientes, simultaneamente com o esforço de cada colaborador, num
ambiente que se caracteriza pela constante mudança. Diante disso, os especialistas no
assunto, como os autores do Best Seller de Serviços com Qualidade Karl Albrecht

e

Lawrence Bradford, consideram urn grande desafio implantar o conceito da qualidade em
organizações que pertencem ao segmento de serviços, porque estimular processos de
melhoria continua em serviços tem suas diferenças em relação aos processos
organizacionais industriais.
As diferenças começam na própria missão das organizações de serviços, no que
tange ao atendimento ao cliente, e passam pelo alto grau de envolvimento do patrimônio
humano, tornando a qualidade desse atendimento

LIM

fator de competitividade para essas
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organizações, determinando a preferência do cliente, sua fidelidade e, principalmente, a
indicação deste, para outros clientes em potencial.
Corn referência exclusivamente voltada para os aspectos do atendimento, Lobos
(1996) define três formas que o cliente pode ser atendido: porcamente. profissionalmente
ou encantadoramente. Embora cause impacto a primeira forma de atendimento, ela pode
ser exemplificada corn o descaso ao cliente, despreparo do atendente, informações
incompletas ou errôneas, entre outras praticadas no mercado. Quanto ao atendimento
profissional ou encantador lembra que "um pro fissional age friamente". Quem se propõe a
encantar é obrigado a dar algo de si: um sorriso sincero, uma palavra afetuosa, um carinho
qualquer. Contribuições pessoais, enfim, que nenhum contrato de trabalho, nem pro fissão
exigem. (Lobos, 1996: 213).
Uma grande contribuição neste contexto foi dada por Jan Carlzon, presidente da
Scandinavian Airlines System (SAS), quando definiu que o primeiro contato do cliente
com a empresa, que dura em média 15 segundos, pode ser chamado de

"momenta du

rei Jade". O momento da verdade é precisamente aquele instante em que o cliente entra
-

em contato corn qualquer setor do seu negócio e, com base nesse contato, forma uma
opinião sobre a qualidade do serviço e, possivelmente, da qualidade do produto. A forma
pela qual esse momento é encarado é que vai transformar o momento da verdade em uma
experiência positiva ou negativa para o cliente. Esses momentos da verdade que ocorrem a
todo instante refletem a imagem que o cliente leva com ele da empresa, portanto fica a
cargo do atendente fazer com que este juizo da empresa seja o melhor possível e !Ilya com
que ele a indique para outras pessoas.
Os resultados positivos obtidos por CarLon fizeram com que seu estilo de gestão
passasse a ter vários seguidores, dentre eles Moller (1997), que acredita estar na qualidade
subjetiva A sobrevivência de uma empresa de serviços. Em seu entendimento, a qualidade
subjetiva á expressa diretamente pelo provedor de serviço c pode ser representada pela
atitude, comprometimento, flexibilidade, rapidez,

e o

mais importante, a atenção

demonstrada ao cliente.
Na mesma linha de pensamento, Albrecht (1998) idealizou em 1984 o friangulo
dos serviços, dando praticidade no âmbito das operações organizacionais, urna vez que
meta de qualidade é alcançada toda vez que há uma estratégia de serviços, pessoal de linha
de frente orientado para o cliente e, principalmente, os sistemas voltados efetivamente
para o cliente. Albrecht encontrou na forma triangular

WM

maneira de representar
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graficamente a interação desses três elementos, considerados críticos. Os mesmos devem
atuar cm conjunto para que se mantenha urn padrão mínimo de qualidade de serviço.
Sua importante contribuição foi orientar todos os membros da organização a darem
atenção As verdadeiras prioridades dos clientes, enfatizando que os colaboradores de linha
de frente devem perceber o produto tal qual o cliente, porque pela própria familiaridade

com que desempenham suas atividades, esquecem que para aquele cliente 6. um momento
único, que provavelmente jamais se repetira. Pensando nisso, considerou que "mais útil
para ajudar as pessoas a mudarem seus pontos de vista é pedir que pensem em seu produto
em termos de ciclos de serviço. Um ciclo de serviços é uma cadeia continua de eventos
pelo qual o cliente passa a medida que experimenta um serviço prestado por vocr
(Albrecht, 1998: 34).
Era*ia.

Servos

CRrrt

a
Sist emas

Pessoal

Figurs 1: Tri9noulo dos Serviços
Foote: Alloseclo (1999:32)

E é partindo desta premissa, que este trabalho pretende avaliar o grau de percepção
e satisfação do hospede, quanto ao atendimento prestado pelo pessoal da linha de &elite,
neste caso consideramos os colaboradores pertencentes à area da Portaria Social.
Recepção, Reservas, Governança, Alimentos e Bebidas e Telefonia.
Teremos como referência o Ciclo de Serviços e as floras da Verdade. levando-se
cut consideração, no caso do hotel, que a qualidade de atendimento é medida pela lacuna

entre as expectativas do cliente e a percepção que este tem do serviço oferecido. Esta
percepção envolve cada momento da verdade e sinaliza a decisão de voltar

OU

não a se

hospedar no Hotel, bem como, de recomendar o estabelecimento aos seus amigos e
parentes.
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Torna-se importante considerar que além de sua decisão pessoal, o cliente
influencia na decisão dos outros futuros clientes, razão pela qual conhecer formalmente
esta avaliação, em todas as etapas do ciclo de serviço de atendimento, é fundamental para
as organizações envolvidas direta ou indiretamente no estudo.
Complementando, Albrecht (1998) inclui as etapas do ciclo dos serviços como
instrument() essencial de avaliação da qualidade, sob a ótica de quem recebe o serviço.
Considerada pelo autor uma técnica simples, pois

o mapeamento do ciclo de

serviços consiste em desenhar um circulo que servirá de base para a seqüência das horns da
verdade, conforme vivenciados pelos clientes. Em volta do círculo são descritos os vários
momentos em que o cliente mantém contato corn a organização. Os momentos descritos
deverão ser essenciais, para que os esforços sejam neles concentrados.
No caso especi fico de organizações hoteleiras, no que diz respeito á Qualidade de
Atendimento, foi adaptado urn modelo a ser aplicado nestas organizações, sugerido por
Serson (1999).
No contexto do ciclo, se o hospede sair satisfeito com a hospitalidade oferecida
pelo hotel, ele pode querer se hospedar em nova oportunidade, como vir a indicá-lo para
clientes em potencial. Assim se inicia o ciclo. 1-Id de se considerar que os clientes são
diferentes, possuem desejos, necessidades

e

expectativas diversas, que lhes dão

particularidades, por isso, mesmo diante da repetição do ciclo, ele será sempre diferente.
Entretanto utilizaremos o ciclo mais comum para que ele possa se "adaptar para cada
cliente.
Na busca de respostas para estas possíveis diferenças identificou-se a necessidade
de um estudo que venha responder a seguinte pergunta: Qual o grau de satisfação que
cliente tem em relação ao atendimento prestado pelo

San Diego Apart Hotel,

considerando os diversos momentos de contato e levando-se em conta o ciclo de
serviços?

IS

F! NI

INICIO

Decide se volta ou não

Toma conhecimento do I lotei

Efetiva a reserva
Realiza o julgamento
sobre Custo X Beneficio
Chega ao h otel
Recebe a bagagem
recebido pelo
Capitão-Porteiro
Solicita o carro
Acompanha o recebi memo da
bagagem

Concretiza a saída na recepção
(Check-out)
Desfruta dos serviços do

Entrega a chave do carro ao manobrista

1 lotei

Concretiza a entrada na recepção (Click-in)

Figure
Modelo de Refenancia do Ciclo do Serviços
Fonte: Modelo adaptado de Serson (1999:51)

li Objetivos

0 objetivo geral deste estudo é avaliar o grau de satisfação do hóspede quanto

qualidade do atendimento prestado pelo San Diego Apart Hotel.
Para que o objetivo geral fosse atingido, foram estabelecidos os seguintes objetivos

específicos:
a)

Analisar o grau de satisfação do cliente sobre o atendimento prestado pelos

Funcionários da linha de frente no contexto do Ciclo de Serviços (Portaria
Social, Recepção, Reservas, Governança, Alimentos e Bebidas e Telefonia)

e avaliar seus reflexos em decisões futuras de retorno ao Ilotel, com base no
modelo adaptado de Serson (1999);
b)
c)

Identificar o perfil do cliente que se hospeda no Hotel;
Verificar se o Hotel cumpre e a forma como cumpre o disposto pa
Deliberação Normativa 367 da EMBRATUK, mais especificamente no item
1.5 que trata do Atendimento ao Hóspede (o quadro 2 apresentado na página
45 especi fi ca os itens componentes da Normativa);
19

d)

Veri fi car o tempo de permanência dos clientes no Hotel e o grau de
fidelização;

e)

Propor ajustes ou políticas de gestão que aperfeiçoem o grau de satisfação
do cliente.

1.3 Justificativa do Estudo

Ultimamente, as organizações para manterem-se competitivas têm kito grandes
investimentos significativos na qualidade de seus serviços, porém muitas delas não
conseguem obter o retorno esperado.
Na hotelaria, urna das maiores dificuldades que envolve a qualidade dos serviços de
atendimento ao hospede, está ligada à alta dose de subjetividade por parte de quem julga o
serviço recebido, porque o julgamento centra-se em percepções, desejos

e expectativas

pessoais, que diferem de uma pessoa para outra, fazendo com que um determinado fator
seja mais importante para um cliente e sem nenhuma importância para outro.
Tomando-se como ponto de partida esta simples observação, p percebe-se de
imediato a problemática que envolve este segmento, em ajustar-se de forma a atender o
maior número possível de desejos e expectativas de seus diversos clientes. Ha ainda que se
levar em consideração que as motivações da viagem podem igualmente ser diferenciadas.
Arrillaga (1976: 145-149) explica que as motivações para viajar podem ser várias e destaca
as seguintes: Desejo de viajar por viajar; Desejo de fazer as coisas que implicam uma
viagem; Desejo de viver novas experiências para quebrar a monotonia; Busca da
felicidade.
Andrade (1999: 90-97) concorda e acrescenta as motivações eeradasi mpor: Aquisição

de status; Necessidade de tranqüilidade (relacionada à saúde e ao bem-estar); Motivação
cultural, religiosa, as relacionadas ao lazer

e motivação comercial.

Considerando o exposto, as diferenças individuais podem dificultar o trabalho
voltado para o atendimento das necessidades de cada cliente. Por isso, torna-se necessário
20

conhecer esse cliente, investigá-lo de forma sistematizada e cientifica e, corn base nos
resultados, oferecer ao Hotel envolvido, bem corno aos hotéis similares, opções para
direcionarem ou redirecionarem suas ações, de maneira a

obterem maiores retornos em

seus investimentos, tomando por base a satisfação dos clientes. Por conseguinte, deve-se
considerar que os momentos de contato decorrentes da prestação de serviços envolvem,
essencialmente, pessoas de urna relação direta entre
esquecendo que

o cliente externo e interno, não

este último também tem desejos, expectativas

e referenciais, que

necessitam de atenção para que possa ocorrer urna interação positiva, num processo de
negociação almejado por toda a empresa, o de ganho das partes envolvidas.
Na definição do tema, também se levou em consideração que o desenvolvimento
econômico de Florianópolis tem grande importância por sua atividade turística, e este vem
sendo implementado por meio de crescentes investimentos, o que Lem atrafdo um elevado
número de pessoas que se deslocam, em busca da realização de seus sonhos e expectativas,
por diversos motivos.
Diante deste contexto, o terna justi fica-se pela sua relevância ao considerar que a
rede hoteleira integra o sistema turístico, e tem grande responsabilidade na atração e
manutenção de clientes.
Acredita-se que este estudo trará benefícios para o hotel diretamente envolvido,
bem como para outros inseridos neste contexto, no sentido de busca da melhpria continua.
De acordo corn Castro para justificar uma pesquisa
critérios: importância, viabilidade e originalidade

é essencial analisar três

do tema. Esta pesquisa encontra-se

perfeitamente alinhada com este conceito, pois é importante pelos motivos descritos acima,
viável por ter sido planejado pela acadêmica e muito tempo antes à mesma ter mantido
contato com o hotel em questão e este abrir espaço considerável por se interessarem pelo
estudo. As fontes de dados são consideradas con fiáveis e o tempo para realização sera

suficientemente satisfatório. E por fim original por constatar um tema já estudado, porém
não aplicado especificamente no San Diego Apart Hotel.
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1.4

Lim itações da Pesquisa

Antonio Carlos Gil (1993) coloca que apesar da intenção dos pesquisadores em
conduzir urna pesquisa sem erros, isso é praticamente impossível. Toda pesquisa tern
limitações de ordem temporal, espacial, operacional, entre mans, que precisam ser
comunicadas aos leitores. Mas a mais grave de todas quando se trata de um estudo de caso

a diliculdade de generalização dos resultados obtidos.
este trabalho apresenta algumas limitações que merecem destaque:

a)

Quanta à amostragem; a amostra do hotel não possibilita a extrapolação da
análise dos resultados por todo o setor hoteleiro. Porem serve de norteaclor
para as ações dos hotéis assemelhados que objetivam melhorar a qualidade

dos serviços prestados por meio da avaliação de seus clientes externos e
internos;
b)

Quanto a análise dos dados: na análise de cada uma das respostas, assim
como na análise dos resultados, poderá, embora inconscientemente, ocorrer
alguma subjetividade da pesquisadora na interpretação;

c)

Quanto ao interesse dos clientes externos: razões determinadas pela pressa,
falta de disposição para responder as indagações, ou o julgamento de que

sua contribuição é irrelevante gerou desinteresse de 23% dos hóspedes
pesquisados.

1_5

Definições Importantes

Para uma melhor compreensão do trabalho serão definidos alguns termos que serão
muito utilizados no decorrer da pesquisa segundo a ISO 8402 -1986:

a)

Serviços: o resultado gerado por atividades de interação entre fornecedor e o

cliente e atividades internas da organização fornecedora para satisfazer as
necessidades dos consumidores;
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b)

Qualidade: 0 total dos aspectos e características de um produto ou se r . iço

que tern a capacidade de satisfazer necessidades declaradas ou implícitas;
c)

Política de Qualidade: a intenção geral e direção de qualidade de urna
organização, conforme formalmente expressa pela direção;

d)

Administração de Qualidade: o aspecto da função geral da administração
que determina e implanta a política de qualidade;

e)

Sistema

de qualidade: a estrutura da organização, responsabilidade,

procedimentos, processos e recursos para implementar a administração de
qualidade.
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2 FUNDAMENTAÇÃO
Neste capitulo serão apresentadas as teorias com relação à clientela e serviços, mas
primeiramente iremos apresentar corno se analisa urna estrutura organizacional, partindo
depois para a contextualização do ramo de Hotelaria

e seu histórico, teremos uma

abordagem dos serviços e produtos além da qualidade dos serviços oferecidos pelo setor e
uma breve análise do comportamento do consumidor e da normativa 367 da EMBRATUR,
e por fim a caracterização da empresa em questão.

2.1 Estrutura Organizacional
Organização é definida corno uma composição de pessoas com a finalidade de
alcançar algum propósito compartilhado através da divisão

do trabalho, integrado por

processos de decisão baseados em informações continuamente através

do tempo

(GALBRAITH e LAWER, 1997, p.3).
Porém, ao se definir estrutura organizacional explicita-se o modo como se da a
inter-relação entre vários profissionais (autoridade e responsabilidade) de urna organização
c sua relação corn o ambiente no qual está inserida, de modo que se configurem as ações
cm direção à consecução do seu objetivo. Neste sentido, Vaconcellos e Hensley (1997,
p.3) destacam que a estrutura de urna organização pode ser definida como resultado de uni
processo, através do qual a autoridade é distribuída. As atividades desde os níveis mais
baixos até a alta administração são especificadas permitindo que os profissionais realizem
as atividades e exerçam a autoridade que lhes compete para atingir os objetivos
organizacionais.
A estrutura organizacional "se refere ao modo como as atividades da organização
são divididas, organizadas e coordenadas" (STONER e FREEMAN, 1995, p.230). "A
organização existe porque o trabalho do homem é dividido, uma vez que ele não pode fazer
tudo", complementa Silva (1981, p.49). E "quando esta divisão resulta em tarefas
individualizadas e relativamente simples tem-se a especialização do trabalho", finaliza
Pérola (2005, p 16).
Porem, nas considerações de Kwasnicka (1995), estruturar uma organização não
significa que as tarefas serão realizadas e os objetivos atingidos. A divisão de tarefas, com
Finalidade de aumentar a eficiência operacional, necessita de coordenação para quo as
pessoas possam executá-las sem dispersão de recursos e energia desnecessária.
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Para Oliveira (1991, p.85), a estrutura organizacional "e o conjunto ordenado de
responsabilidades, autoridades, comunicações e decisões das unidades organizacionais de
urna empresa". Mas, para juntar todas as tarefas especializadas, é necessário estabelecer-se
uma rede de relações entre indivíduos ou grupos de indivíduos, de forma que seus
trabalhos sejam coordenados e coerentes com a tarefa final. Esta estrutura de coordenação
Sc chama estrutura organizacional.

E

o produto das decisões de divisão e coordenação do

trabalho e define não apenas as atribuições especificas, mas também, o modo como devem
estar interligados os diversos grupos especializados, chamados departamentos
(MAXIMIANO, 2000, p.153).
A organização é constituída "por um conjunto de meios humanos e não-humanos,
sendo que a estrutura se refere, particularmente, aos meios humanos e a forma como se
relacionam entre si" (SYMERAY apud SANGALETTI, 2003, p.17).
A estrutura descreve como elementos organizacionais se relacionam entre si e cum
o todo.

Para Fritz

(1997), estruturar uma organização não descreve

um simples

relacionamento hierárquico, pois ele não diz nada sobre a forma com que as partes
influenciam-se entre si e com o todo. Para entender o funcionamento das organizações
precisa-se saber como as partes estão ligadas e a estrutura que criam.
Para Agostini (2001), a estrutura organizacional adotada deve ser compativel e
adaptada aos objetivos a serem alcançados. Desta forma, é importante a adoção de unia
estrutura capaz de provir à empresa dos meios necessários para a sua efetividade. Neste
sentido, Oliveira (1991, p.80) destaca que "a estrutura organizacional é um instrumento
essencial para o desenvolvimento e

a implementação do piano organizacional nas

empresas".
Chiavenato (1994, p.333) conceitua estrutura organizacional:
O desenho organizacional retrata a con figuração estrutural da empresa e o
funcionamento. De um lado, a configuração da estrutura organizacional
representa os órgãos que compõem a empresa e as suns relações de
interdependência; de outro lado o funcionamento exige atividade e
coordenação necessárias para elevar adiante o alcance dos objetivos da
empresa.

No entendimento de Jones (1995, p. 12-13), uma estrutura organizacional --t1 o
sistema formal de regras, tarefas e relacionamentos de uma autoridade que regula o modo
pelo qual as pessoas cooperam e usam recursos para atingir os objetivos organizacionais".
Facilita que urn grupo de pessoas combine, coordene e controle recursos e atividades a fim
de produzir valos, tudo de maneira apropriada ao ambiente onde a empresa compete
(MYERS, 1996, p.2).
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Vasconcelos e llemsley (1997, p.6-7) utilizam os conceitos de uma estrutura
informal e formal:
Enquanto formal, descreve os níveis de autoridade e responsabilidades
das várias unidades organizacionais; quando informal, interfere nos
processos decisórios ao proporcionar trocas de informações fora dos
canais formais de comunicação e/ou relativa inversão hierárquica
ocasionada pela influenciação de subordinados sobre decisões de seus
chefes.

No entendimento de Agostini (2001), a estrutura organizacional existe para atender
a três funções básicas:
a)

realizar produtos;

b)

atingir metas organizacionais;

c)

minimizar ou regulamentar a influência exercida sobre a organização pelas
variáveis individuais e servir de contexto para exercício de poder.

Neste sentido, conhecer a estrutura da organização é importante para visualizar
questões pertinentes ás formas de gestão adotadas pela mesma e que podem influenciar
questões como a própria disputa

de

poder

diante de um

processo

de

sucessão

administrativa. (AGOSTINI, 2001).
Para Stoner e Freeman (1995) e Vasconcellos e Hemsley (1997), a estrutura
organizacional pode ser analisada com base em cinco elementos:
a)

especialização de atividades: especi ficação de tarefas individuais ou de
grupos em toda organização c a agregação dessas tarefas em unidade de
trabalho;

b)

padronização de atividades: o procedimento adotado pela organização para
garantir a previsibilidade de suas atividades, ou seja, padronizar e tornar
uniforme e coerente;

c)

coordenação de atividades: a integração das funções das subunidades da
organização facilita

a coordenação

das atividades,

especialmente

nas

organizações com padrões de trabalho que não sejam complicados;
d)

centralização e descentralização de decisões: a localização do poder de
decisão. Numa organização cuja estrutura é centralizada, as decisões são
tomadas em nível elevado pelos altos administradores, e nas organizações
cuja estrutura é descentralizada, o poder de decisão 6. disperso por Innis
indivíduos, em níveis administrativos intermediários ou mais baixos;
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e)

tamanho da unidade de trabalho; pelo quantitativo de colaboradores que a
organização possui. Inclui os elementos da estrutura, podendo esta ser
definida a partir do modo corno se dá a distribuição de autoridade.

Pode-se

entender, assim, que

a estrutura

organizacional

engloba

niveis

de

hierarquia, os departamentos componentes e todo urn processo eficiente de comunicação e
controle, tendo que conviver corn ambientes estáveis e instáveis corn atividades diversas
dentre outros fatores do cotidiano empresarial.
Na estrutura organizacional as tarefas e responsabilidades devem ser planejadas e
divididas, promovendo maior produtividade e eficiência no trabalho.
Para cada atividade haverá um responsável, havendo corn isso uma divisão do
trabalho.
Para Chiavenato (1987), como há uma diversidade de estruturas organizacionais,
razão pela qual não existem duas empresas com estrutura igual , estas características são o
resultado da influencia de vários fatores que agem sobre ela e lhe conferem mobilidade
Desta forma, a estrutura organizacional 6 peculiar a cada organização, e os seus
profissionais necessitam de um processo de comunicação eficaz, para que tudo corra de
forma uniffirme por toda a estrutura, para que seja alcançada a eficácia das atividades e
seja encontrada solução dos problemas.
Então, pode-se partir do pressuposto de que o principal fator determinante de uma
estrutura organizacional

é a forma como se dão as relações

interpessoais entre os

profissionais, sem levar em consideração os níveis hierárquicos. Porem, há elementos que
determinam estas relações e, portanto, determinam Aformação da estrutura.
No entendimento se Stoner e Freeman (1995), as organizações se estruturam em
nível de seus objetivos, recursos, e ambiente externo e interno. Este autor destaca quatro
elementos principais da estrutura. Sao eles:
a) Estratégia e estrutura organizacional:

a estratégia determinará como as

linhas de autoridade e os canais de comunicação serão estabelecidos entro os
vários administradores e as diversas unidades;
Tecnologia como determinante da estrutura: dependendo a tecnologia que a
organização utiliza para fabricação de seu produto, também influenciam a
forma pela qual é estruturada, podendo envolver altos ou baixos graus de
padronização e especialização de atividades dc trabalho, mecanismos de
coordenação, nível de decisões e tamanho das unidades;
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c)

Pessoal como determinante da estrutura: os administradores quando tomam
decisões precisam levar cm conta as capacidades

e atitudes

dos

colaboradores e sai necessidade de trabalhar uns contra os outros. A
estrutura da organização é influenciada pelo pessoal externo, pois a mesma
tem que possibilitar um relacionamento habitual com clientes

e

fornecedores;
d)

Tamanho e estrutura: o tamanho da organização bem como de suas unidades
também influenciam na sua estrutura organizac 'opal, pois na medida em que
a organização cresce, ele [era que descentralizar suas atividades.

Desta

forma, no entendimento de Chiavenato (1994), quando a estrutura

organizacional é estabelecida de forma adequada ela propicia para a organização alguns
aspectos:
a)

Identificação das tarefas necessárias;

b)

Organização das funções e responsabilidades;

c)

Informações, recursos e feedback aos empregados;

d)

Medidas de desempenho compatíveis com os objetivos;

e)

Condições motivadoras.

Segundo Castelli (2003) a rede hoteleira, entre os diversos tipos de estruturas, o
tripe básico esta na:
a)

I lospedagem (Setores de Recepção, Telefonia, Governança e Lazer);

b)

A&B (Setores do Restaurante, Cozinha, Copa e Bar — 6. uma das areas mais
complexas);

c)

Administração e Vendas (Setores de Compras, Recebimento de Mercadorias
e Estocaoem de Mercadorias — Almoxarifado, Controle de Custos: contas a
receber, contas correntes, caixa geral e setorial e receitas a conferir) e
Vendas (Setor de Reservas).

Dependendo do segmento e do tamanho, um hotel poderá ter mais ou menos
setores. Um hotel executivo, por exemplo, geralmente terá incluído em sua estrutura a area
de eventos e de marketing, já um hotel de praia poderá ter um setor só para lazer e
recreação. Contudo os hotéis de médio porte apresentam estas três areas citadas.
Então

se

pode entender que a estrutura organizacional

significativamente, a performance da empresa (PINTO, 2002, p.42).

in fluencia

2.2 Histõrico da Empresa Hoteleira

2.2.1 No Brasil

Nos relatos de Janeiro (1997), as primeiras hospedarias surgiram por volta

do

século IV a.C. com o objetivo de atender as mais básicas necessidades humanas: a
alimentação e o abrigo. Com o desenvolvimento, a necessidade de se viajar para fazer
negócios cresceu cada vez mais, exigindo-se então locais próprios que atendessem as
necessidades destes viajantes. Já os gregos, não possuindo qualquer tipo de hospedaria,
dispunham suas casas para abrigar peregrinos.
Andrade (2000) aponta que o mais antigo registro de hospedagem, data a época das
Olimpíadas, quando um número significativo de pessoas dirigia-se ao local,muitos vindos
de longe, corn a necessidade de alimentar-se e descansar.
Ainda conforme Janeiro (1997), na Antiga Roma, as hospedarias de maior
qualidade eram chamadas de man.siones, e estavam espalhadas por todo o
Império, bem corno havia as tavernas, estas mais simples, onde ficavam os oficiais,
legionários, sendo um local em que se podia comer e beber. Paralelamente, as instituições
religiosas criavam abadiases mosteiros, que se destinavam a abrigar também peregrinos e
viajantes. Com a Revolução Industrial, que por sua vez teve como conseqüência um
desenvolvimento no transporte Ferroviário, foi dada maior importância à construção de
hotéis, na forma corno é conhecida nos dias atuais. Na Inglaterra, os hotéis viraram
padrões, corn boa comida, conforto e ambientes limpos.
Diante disto, ern 1884, surge a. . primeira escola de hotelaria, fundada a part ir da
exigência de pessoal qualificado, sendo fundada por Theodor Baur, em Zurique, na Suíça.
Ainda nos anos de 1720, surgiram hotéis junto a atrativos turísticos, como em York
Sulphuur, na Pensilvánia (EUA), quando ki foi descoberto um manancial de águas termais
e minerais. Ern, 1889, o famoso hoteleiro Cesar Ritz abre em Londres o Hotel Savoy,
considerado exemplo de luxuosidade e apresentando uma série de inovações no segmento.
como iluminação elétrica, banheiro privativo nos quartos dentre outras comodidades.
Porém, foi nos Estados Unidos, entre os anos 20 e 30, onde se apresentou um maior
crescimento e desenvolvimento da hotelaria, surgindo à rede Statler Company, uma das
precursoras da rede de hotéis (JANEIRO, 1997).
Andrade (1999) destaca que no Brasil, pode-se constatar que a hotelaria teve
origem com as hospedarias pertencentes aos portugueses, as quais eram na sua maioria
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localizadas na própria moradia do proprietário. Posteriormente, quando da instalação dos
primeiros hotéis, teve por base os modelos europeus, c mais tarde, os modelos nodeamericanos. Os autores apontam, ainda, que:

Os primeiros grandes hotéis foram aqui erguidos por imigrantes que
viam nosso pais boas e grandes possibilidades de sucesso. No inicio,
quase toda a estrutura desses hotéis era importada, porque o Brasil
não sendo industrializado, tinha que comprar de outros paises os
materiais que não fabricava,como móveis, roupa de cama e mesa,
azulcjos, etc- (p.22).

A sua expansão começou a partir de meados do século XIX, quando muitas das
principais cidades ganharam grandes e elegantes hotéis. A partir da década de 30 ocorreu a
implantação de grandes hotéis nas capitais, nas instancias minerais, e nas areas de apelo
paisagístico. A expansão hoteleira se deu com o término da Segunda Guerra Mundial. Em
1946 houve urn desaquecimento em conseqüência do fechamento dos cassinos, mas em
1966, com a criação da EMBRATUR, começou uma nova fase da hotelaria brasileira
(ANDRADE, 1999).

2.2.2 Em Santa Catarina

Florianópolis, a capital do Estado de Santa Catarina, começou. em 1926, a
apresentar desenvolvimento no setor hoteleiro, corn a abertura da Ponte Hereilio Luz. Esta
que, por muitos anos, foi o único acesso à ilha. Na Rua Conselheiro Ma lira, uma das
principais ruas da cidade, encontrava-se o Hotel Laporta, na esquina com a Praça XV, Este
foi, por muito tempo, o principal hotel da cidade e o único que dispunha de elevador
(RATES, 2005).
Ainda segundo Rates (2005), com o advento do Instituto Brasileiro de Turismo —
EMBRATUR, foi construido

o

Florianópolis Palace Hotel, no centro da cidade,

classificado corn cinco estrelas (classificação maxima para hotéis na época).
Em 1968, o Grupo Irmão Daux inaugurou seu primeiro empreendimento hoteleiro,
o Village Place, na praia de Canasvieiras. Iniciou-se então, a participação do grupo no
ramo hoteleiro e grande desenvolvimento do mesmo na capital Catarinense.
Na década de 80 o processo de globalização cultural

e económica originou

surgimento de redes hoteleiras com grandes estruturas (resorts e villages) tanto no pals
quanto na ilha de Santa Catarina onde se instalou o Costa° do Santinho RCSOri e SPA,
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outra tendência também influenciada pela cultura norte americana foi o aparecimento de
flats ou apart-hotels.
0 crescimento populacional e econômico de Florianópolis e arredores incentivaram
os empresários, muitos hotéis foram construidos, no centro da cidade e nas praias. Redes
hoteleiras, como Accor, Blue Tree, Sofitel, ibis

e Intercity se estabeleceram cm

Florianópolis, que se beneficia, principalmente com o turismo de lazer no verão com a
marca Bristol que esta presente no hotel Castelmar, e a Othom no Bahia Norte. Segundo a
FMBRATUR em estudo realizado em 1996, na região sul do pais segundo

o tipo de

hospedagem o serviço caracteriza-se com 86,75% sendo hotéis, 8,25% hotéis de lazer,
3,20% hotéis-residência, 1,05% pousadas, 0,66% Lodges e 0,09% hospedarias de turismo.

2.3 Serviços

Existem muitas definições para serviços, mas no final convergem para o mesmo
ponto de que "Serviço 6 um tipo de produto que, em geral. não se apresenta de forma
concreta".
Os serviços possuem características como serem intangíveis, inseparáveis,
heterogêneos e simultâneos. A intangibilidade significa que os serviços são abstratos:
inseparabilidade dos serviços refere-se a outro importante determinante mercadolkico de
comercialização, não é possível produzir ou estocá-los é necessária uma capacidade de
prestação de serviços antecipada, ou seja, sua prestação depende diretamente de seu
consumo por parte do cliente; a heterogeneidade refere-se A impossibilidade de se manter a
qualidade do serviço constante, ou seja, não há padronização. E além de todos estes pontos
o mais importante 6 que ele se baseia no ser humano.
A prestação de serviços é o resultado da soma de todos os momentos da verdade
(momentos de contato com os clientes observados pela característica da inseparabilidade)
de um cliente com a empresa. São momentos em que o cliente entra em contato com algum
aspecto da organização

e obtem uma impressão de qualidade de seus serviços. A

capacidade da empresa em desempenhar todas as atividades previstas é que determinará o
nível de qualidade.
I la diferentes tipos de serviços a serem comercializados. Ao considerarmos o setor
de prestação de serviços como um todo, percebe-se que o objeto de comercialização é uma
combinação de tangiveis e intangíveis que variam a proporcionalidade, por exemplo:
3'

alimento

pronto é caracterizado

corno uma mercadoria relativamente pura, hotel

é

considerado um serviço relativamente puro, transporte aéreo um serviço que depende de
mercadorias, transporte em automóvel particular uma mercadoria que depende do serviço.
O segmento da prestação de serviços caracteriza-se principalmente por oferecer
produtos intangíveis, ou seja, não é possível segurá-los nem estocá-los. Esses serviços
variam de acordo com o ramo que a empresa está inserida. No caso da indústria hoteleira. a
prestação de serviços engloba, por exemplo, a hospitalidade com que o hotel acolhe
hospede, a decoração, a cortesia despendida, entre outros que não podem ser tocados e nem
estocados.
Conforme Petrocchi (2002, p. 24) "o esquecimento de algum detalhe, um gesto
equivocado ou uma explicação mal formulada atingem o hóspede, imediatamente".
Na escala de progressão econômica, ao se analisar a relação entre o tipo de produto
oferecido e o valor ressaltado pelo cliente a este produto vemos que, qualquer tipo de
produto sendo tangível ou intangível (como os serviços) quando se trabalha coin as
sensações dos clientes e se ultrapassa expectativas o valor econômico de retorno é muito
ma io r.
Mas este sucesso depende da escolha das pessoas certas para desempenhar os
papéis que estão em contato direto com o cliente, estas pessoas são quem humanizam o
principal elemento diferenciador na area de prestação de serviços.
Mas os funcionários, ou seja, o conjunto de capital humano que a empresa dispõe
deve estar preparado para oferecer este serviço com qualidade.

E esta qualidade é o nível

de excelência que a empresa escolheu alcançar para satisfazer à sua clientela-alvo
(1-10ROVITZ, Jacques - 1996).
I lá também o oferecimento de produtos tangíveis na hotelaria, como o enxoval do
hotel ou a comida. Mas para se ter urn diferencial competitivo dentro do mercado atual.
que está extremamente competitivo e com o nível de exigências cada vez mais elevado, o
ideal seria mesclar essas duas características, pois se o hospede se sente bem recebido e
tratado e o hotel tem uma infra-estrutura que corresponda as suas expectativas, ele
retornará podendo tornar-se então, uni cliente fiel.
Para Perez (2001, p.6) o hotel é um estabelecimento de caráter público, destinado
fornecer uma serie de serviços, tais comp acomodação, alimentos e bebidas, lazer e deve
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ser orientado em três objetivos: ser uma fonte de receita; seu urna fonte de emprego;

e

oferecer urn serviço a comunidade.
Ainda definindo hotel, pode-se destacar Furtado (2001, p.8), que destaca corno:

Urn estabelecimento comercial de hospedagem, que oferece
aposentos mobiliados, com banheiros privativos, para
ocupação eminentemente temporária, oferecendo serviço
completo de alimentação, além dos denials serviços inerentes
atividade hoteleira.

Finalmente, de acordo corn Cândido e Vieira (2003, p.24) o hotel é considerado
"uma organização, pois está associado a um grupo de pessoas que exercem diferentes
funções para atingir um objetivo comum: qualidade nos serviços, atendimento e ficaz,
preço e satisfação."
Diante do exposto, pode-se entender que a hotelaria é uma indústria prestadora de
serviços que possui suas próprias características organizacionais especificas na gestão em
relação a outros estabelecimentos industriais e comerciais. Enquanto a maior parte das
organizações vem automatizando seus processos organizacionais, a organização hoteleira
menos propensa a isto, em virtude de o relacionamento interpessoal constituir-se a essência
da hospedagem. Sua principal finalidade é o fornecimento da hospedagem. alimentação, e
demais serviços inerentes a atividade de receber.
No que se referem a sua dimensão, as empresas hoteleiras podem ser classificadas,
quanto ao seu tamanho ern pequenas, médias e grandes. 0 parâmetro que fundamenta esta
classi ficação pode ser o apartamento (unidade habitacional — tipo), o número de leitos, ou a
receita anual. Os meios de hospedagem desempenham urn papel importante na maioria dos
países, oferecendo instalações para transações de negócios, reuniões, recreação

e

entretenimento, e são essenciais à economia e a sociedade, bem como deve ser levado cm
consideração a transitoriedade na estada do hóspede e a necessidade de oferecer um tipo
especifico de serviço (CASTELLI, 2003).
Diante do exposto, pode-se entender que uma organização hoteleira pode ser
caracterizada como um sistema produtor de serviços, pois realiza trocas diretamente com o
usuário. Tern seu processo de prestação de serviços caracterizado "por um grande volume
de clientes passado por dia, sendo o valor do serviço gerado tanto no front office (unidade
habitacional, balcão de recepção, governança), quanto no back room (lavanderia

e

cozinha)" (GIANESI e CORRÉA, 1994, p.42).
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Conforme o entendimento de Klein (1980, p.15), a estrutura de um hotel "estil
alicerçada no tripé hospedagem- alimentação- administração". Isto 6, uma organização
hoteleira deve apresentar "urna perfeita sincronia entre o desenvolvimento das atividades
de hospitalidade e de logística das operações".
Corroborando com esta visão, Serson (2000) destaca que é essa infra-estrutura que
permite a prestação de serviço de modo adequado à satisfação dos clientes. Ou seja, cabe
ao administrador planejar a regulagcm geral e as atividades de diversos departamentos, de
modo a funcionarem sem sua presença, acompanhar o seu desempenho, e intervir quando
nee essario
Esta infra-estrutura não pode contar somente com funcionários bem preparados e
engajados, e uma definição ampla e bem solida do serviço prestado, mas também com uma
estrutura fisica adequada ao serviço que se pretende oferecer.

1 4 Avaliação da qualidade dos serviços no setor hoteleiro

Os hotéis desempenham um papel importante na maioria dos países na medida em
que oferece instalações para transações de negócios, reuniões e conferências, recreação e
entretenimento. Em muitas areas, os hotéis sap atrações importantes para os visitanies,
contribuindo de forma significativa para a economia local, tanto direta quanto
indiretamente. Alem disso, os hotéis são grandes empregadores de mão-de-obra,
disponibilizando milhares de empregos nas mais diversas ocupações que constituem as
indústrias hoteleiras.
Do ponto de vista do usuário, o hotel é uma instituição de hospitalidade comercial
que oferece suas instalações e serviços para venda. Segundo Medlik; Ingram (2002), esse
conceito é constituído pelos seguintes elementos:
a)

localização: coloca o hotel geograficamente em uma determinada cidade.
Dentro de uma determinada área a localização denota a acessibilidade

e a

conveniência que isso representa a atratividade dos arredores e o apelo, que
isso representa a distância do barulho e outros incômodos;
b)

instalações: que incluem quartos, restaurantes, bares, salas funcionais, salas
de reunião, e instalações de recreação, com quadras poli esportivas

e

piscinas, representam uma gama de instalações para uso dos clientes;
c)

serviço: engloba a disponibilidade e a dimensão de determinados serviços
do hotel fornecidos através de suas instalações, e o estilo e a qualidade
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desses liens cm termos de formalidade e uniformidade, grau de atenção
pessoal, velocidade e eficiência;
d)

imagem: pode ser definida pela forma como o hotel se auto-retrata as e pela
forma como ele é percebido por tais individuos;

e)

prego: expressa o valor da diária cobrado pelo hotel levando cm conta sua
localização, instalações, serviço e imagem, e a satisfação de seus usuários a
partir desses elementos do hotel.

O conceito hotel pode ser, dessa forma, ser subdividido de acordo com as
necessidades do cliente, e as instalações particulares dispostas a atendê-las. O conjunto de
elementos do conceito do hotel é então relacionado a cada produto individual. Cada
produto do hotel contém elementos de localização, instalações, serviços, imagem e preço
para atender a urna determinada necessidade ou ao conjunto de necessidades do cliente.
Para aumentar a lucratividade de sua empresa é necessário criar um fator de
diferenciação diante de seus concorrentes, não é suficiente construir um prédio lindo.
lançar um produto novo ou reduzir pregos se seus concorrentes facilmente podem imitar e
se igualar aos patamares alcançados. Segundo Michel Porter, "é necessário descobrir
outras formas dc veneer. A qualidade torna-se fundamental, assim como o serviço

e a

inovação."
As empresas que continuarem a insistir no velho paradigma de que "sabem o que é
melhor para seus clientes" vão cometer um grande erro, é necessário conhecer a mente dos
clientes para oferecer-lhes sempre acima de suas expectativas, surpreendendo-os.
Se realmente ha a vontade de tornar a empresa voltada para o cliente, quando surge
LIM problema ele não somente será solucionado como sera realizado um serviço de extrema
presteza. Cada reclamação é uma oportunidade de melhoria, por isto cabe ao pessoal de
serviço saber resolver as queixas de acordo com as expectativas diferenciadas de cada tipo
de cliente, dentre os vários existentes que se diferenciam pelos valores, atitudes e crenças.
Uma promessa de serviços é um sinal dado aos seus clientes, e garante para eles
que serão tratados de uma forma especial quando fizerem negócios com sua empresa.
podendo esta ser expressa implicitamente através das ações dos funcionários ou
explicitamente quando há uma declaração formal mostrada em local público.
O setor de hotéis fornece melhor serviço do que a maior parte dos demais setores
que ficam em contato constante com os clientes. Alguns hotéis conlimdem o nível de
comodidade com a qualidade o serviço; se as coisas básicas não forem bem-feitas (limpeza
do quarto e prestatividade dos funcionários) as comodidades não vão ajudar.
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O objetivo da qualidade el, perante:
a)

clientes: exceder suas expectativas no atendimento e soluções providas.

b)

colaboradores: capacitar, valorizar e oferecer condições de desenvolvimento
pessoal e profissional, estimulando o trabalho em equipe.

c)

acionistas:

garantir bons níveis de remuneração do capital e,

conseqüentemente, atrair novos investimentos.
d)

fornecedores: buscar

e manter parcerias que proporcionem relações

comerciais de confiabilidade e credibilidade.
Qualidade de serviço oferecido COMO dito anteriormente ei um conceito bastante
dinâmico e relativo,

pois esta submetida a constantes alterações

e necessita

ser

continuamente comparado com um dado referencial. Segundo Paladin' (1997) a avaliação
da qualidade esta estritamente associada ao próprio conceito da qualidade c depende
fortemente do momento atual pelo qual a empresa esta passando e o contexto no qual esta
inserida. E para que a avaliação seja realizada o autor cria referenciais, como: criar rigor
teórico transparente ao usuário; inseri-la nas características de processo que envolva toda a
organização; baseá-la em mecanismos mensuráveis; ser continua; enfatiza as atividades
fins considerando as atividades meio; fundamentá-la em informações representativas;
utilizar mecanismos eficientes; e direcionar as ações em elementos básicos: consumidores
e clientes, objetivos da empresa, processo produtivo, mão-de-obra e suporte ao processo.
A avaliação é um processo que s6 é aplicável a funções, estruturas, mecanismos ou
situações que sejam dinâmicas — já que a avaliação determina se houve progresso no
desenvolvimento de suas ações.

E porque exatamente busca detectar se ocorreram

progressos, ou seja, melhorias segundo determinado referencial ou critério. A execução da
avaliação da qualidade enfatiza a melhoria continua

e como atingi- Ias por meio de

planejamento da qua lid ade.
Ern uma avaliaçao são utilizados indicadores que devem conter as seguintes
características:
a)

objetividade: expressar de forma simples e direta a situação a que se refere
avaliação;

b)

clareza: não devem ser utilizados suportes teóricos sofisticados, sendo
co mpreens ive is

c)

precisão: não podem possuir duplicidade de interpretações;

d)

viabilidade: não podem requerer informações ou procedimentos que não
estão disponíveis;
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e)

representatividade: devem expressar exatamente o que ocorre na situação
em que são aplicados;

1) visualização:

devem utilizar

imagens,

para

viabilizar

um rápido

entendimento e expressar a realidade da situação analisada;
g)

ajuste: devem referir-se efetivamente aos pontos existentes na organização;

h)

unicidade: não podem ser utilizados de forma diferenciada em situações
similares;

i)

alcance: ênfase tanto na avaliação das causas quanto nos efeitos do processo
produtivo;

j)

resultados: devem sempre expressar resultados efetivamente alcançados. e

não projetos, pianos ou metas para o futuro.
Além destas características, os indicadores devem possuir outros do is componentes
básicos: devem ser sempre mensuráveis e medir o impacto das ações na satisfação dos
clientes e consumidores.
Segundo Albretch, proporcionar qualidade total em serviços é "uma situação na

qual uma organização fornece qualidade e serviços superiores a seus clientes, proprietarios
e funcionários".
Portanto, o que se percebe com esta definição é que não se limita apenas aos

clientes externos. A qualidade total em serviços engloba, além dos clientes externos, todos
os que com ela interagem, ou seja, funcionários e administradores. A razão disso é que os
serviços, sendo atos, desempenho e ação, pressupõem que cada pessoa próxima ao
indivíduo é considerada um cliente. Em decorrência, uma empresa deve satisfazer
necessidades, resolver problemas e fornecer benefícios a todos que com ela interagem. e
isto significa considerar clientes, proprietários, como também todas as demais entidades de
um mercado (CASAS, 1999).
Philip Kotler, conceituando marketing total, torna o marketing muito mais amplo
do que se pode imaginar.
A relação do público que Kotler considera como alvo pra o marketing total inclui:
a)

marketing para usuários finais;

b)

marketing para distribuidores;

c)

marketing para fornecedores (reverso);

d)

marketing para funcionários;

e)

marketing financeiro;

I) marketing para mídia;
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g)

marketing para o governo;

h)

marketing para a opinião pública;

I)

marketing para parceiros;

j)

marketing para concorrência.

Portanto, se a empresa dirigir esforços para satisfazer todos estes clientes
relacionados terá mais probabilidade de alcançar sucesso.
Um cliente interage comum ambiente fisico, processos, pessoas e procedimentos. 0
resultado da percepção de todos estes aspectos nos leva a um "juizo final - , momento em
que decidimos se a experiência é satisfatória ou não.
Uma pesquisa revelou que as empresas que tem o compromisso de estarem voltadas
para o cliente e que aplicam o conceito de qualidade total tiveram urn crescimento médio
anual de 10% (ALBRETCH, 1999: 28),
Fica evidente, portanto, a importância de manter clientes para a lucratividade da
empresa. Um cliente conquistado é um dos maiores patrimônios da empresa. Preserva-lo
uma necessidade para os negócios bem-sucedidos em longo prazo.
Kotler afirma que o cliente antigo apresenta urna série de vantagens_ Entre eles cita:
aumento do porte de compras venda cruzada, espirito de cooperação, menor custo, menor
sensibilidade a pregos e fonte de idéias.
Deste modo, a aplicação do processo de qualidade total trará benefícios para as
empresas como:
a)

Revelar satisfações ou insatisfações ocultas dos clientes;

b)

Salientar de forma constante a importância do cliente para uma empresa;

c)

Gerar uma fonte de idéias e produtos;

d)

Diminuir custos;

e)

Aumentar a produtividade;

f)

Estabelecer uma forma de multiplicar vendas pela propaganda de boca em
boca;

g)

Reler clientes;

h)

Melhorar constantemente a forma de trabalho;

i)

Aumentar lucros;

j)

Formar parcerias corn clientes;

k)

Desenvolver um espirito de equipe;

I) Promover satisfação a sociedade;
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m) Motivação dos funcionários;
n)

Maior atenção ao lado humano na negociação;

o)

I larmonia maior nos mercados.

2.5 Análise do comportamento do consumidor

Para que sua empresa seja bem-sucedida é preciso vender o que o cliente pretende
comprar; para saber exatamente quais suas vontades e necessidades é necessário Lima
análise de suas atitudes e tendências de compra. Para isto a empresa precisa entrar em
contato corn seus clientes para que os resultados desta interação proporcionem uma
vantagem competitiva.
Segundo Albretch (2000) o "cliente procura valor e não serviço', liras este valor
procurado deve estar agregado ao serviço oferecido através de qualidade, prego acessível,
grande informação a respeito do produto ou serviço adquirido e assistência por pane dos
Funcionários.
O mercado-alvo de uma localidade é composto por: visitantes, moradores e
trabalhadores, negócios e indústrias, e mercado de exportação (KOTLER, 1994). 0 grupo
de visitantes compõe o mercado de consumo da atividade turística e, é constituído por
visitantes a negócios e visitantes que não estão a negócio.
A demanda total do produto turístico é composta pelas demandas potencial e real.

As demandas potenciais são todas aquelas pessoas que de alguma forma sentem alguma
motivação à prática turística. As demandas reais são somente aquelas pessoas que de Eno
praticam o turismo, os turistas, excursionistas e visitantes.
0 turista é a pessoa que realiza viagens e estadas em lugares distintos de seu
entorno habitual, por um período de tempo consecutivo inferior a um ano, com tins de
lazer, negócios ou outros motivos não relacionados ao exercício de alguma atividade
remunerada no local visitado.
São fatores determinantes na demanda turística: os econômicos e pregos comparativos; os
demográficos (incluindo educação); os geográficos; atitudes sócio-culturais em relação ao
turismo; mobilidade; governo/regulamentação; comunicações de mídia; tecnologia da
informação e comunicações (MIDDLETON, 2002).
Os principais fatores que afetam a demanda são agrupados em ordem sociológica,
psicológica, específicos de cada destinação turística, e conforme a ligação entre países
emissores e receptores (BENI, 2003).
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As motivações do turista exercem papel relevante no estudo da demanda, a escolha
do destino turístico decorre das expectativas da experimentação e contato com prazeres e
sentidos diferentes daqueles que normalmente o turista tem contato em seu habitat (URRY,
1996).
A compreensão da demanda turística é de interesse organizacional. Uma ampla
variedade de dados sobre o comportamento do consumidor, qualitativos c quantitativos,
necessária para a gestão do turismo como: per fis estatísticos do turista, registros
estatisticos sobre o comportamento do turista, processos decisórios de compra, percepção
do consumidor, satisfação do turista, tendências no comportamento do turista, critérios de
segmentação, posicionamento do produto em relação A concorrência, atitudes dos não
usuários, diferenças nacionais no comportamento do turista.
0 turista 6. alguém que se dirige a você e sua empresa para aderir seu produto ou
serviço c que espera receber qualidade cm troca de seu pagamento, e a partir deste contato
se torna ou não um cliente.

E

um ser humano que tem necessidades e preocupações, nem

sempre ele esta corn a razão conforme o

dito popular e a crença da maioria das

organizações, contudo é obrigatório que esteja sempre em primeiro lugar para o destaque
da qualidade do serviço oferecido.
Mas para que a análise deste consumidor possa ser mais bem realizada
primeiramente precisamos diferenciar consumidores de clientes. Consumidores são aqueles
que utilizam o produto hoje garantindo nossa faixa de mercado e os clientes são os que
poderão utilizar, OLI não, nossos produtos no futuro. Portanto uma organização depende
hoje de seus consumidores para viver, mas depende de clientes para sobreviver .
A percepção do consumidor está nos detalhes, e o critério de julgamento para
serviços é o nível de satisfação dos consumidores alcançados. O produto final de um
serviço é sempre um sentimento, eles ficam satisfeitos ou não conforme suas expectativas
Portanto, a qualidade do serviço é variável de acordo corn o tipo de pessoa. Entretanto,
segundo Karl Albretch são identificados sete pecados, comuns a qualquer tipo de cliente,
relacionados com serviços: tratar os clientes com apatia; despachar os clientes, ou seja.
tentativa de se ver livre do cliente; ser frio com

o cliente; tratar os clientes com

condescendência, ou seja, falar com os clientes de uma posição como se ele estivesse
abaixo de voce, gritando, fazendo uso de palavras que não podem ser compreendidas;
trabalhar como um robô, padronização total das atitudes do funcionário: fazer somente o
que consta no manual;

e obrigar os clientes a ficarem dando voltas, passando a

responsabilidade de um setor para outro.
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A diferença entre resultados e expectativas (1, que vai fazer o cliente ter um
sentimento de satisfação ou insatisfação corn o que consumiu. Se forem inferiores haverá
insatisfação. Quando o resultado supera a expectativa, diz-se que a empresa \tingiu
excelência em seus serviços. Hoje não basta agradar os consumidores . PE necessário
encama-los.
Os momentos de contato corn os clientes observados, pela característica de
inseparabilidade, são chamados de "momentos da verdade - segundo definido por Carlzon.
A prestação de serviços é o resultado da soma de todos os momentos da verdade de um
cliente com a empresa. São os momentos em que o cliente entra em contato corn algum
aspecto da organização e obtem uma

impressão de qualidade de seus serviços. A

capacidade da empresa ern desempenhar todas as atividades previstas é que determinará o

nível de qualidade.
Para realizar qualquer momento da verdade são necessários certos atributos, ou
seja,

o

que

se precisa para proporcionar serviços de qualidadeHiconflabilidade

(fornecimento do que foi prometido de forma segura e precisa); segurança (transmissão de
segurança e confiança por parte dos funcionários através de sua cortesia e conhecimentos);
aspectos tangíveis (instalações, equipamentos e aparência dos funcionários); empatia (grau
de cuidado e atenção pessoal dispensado pelos clientes).

E

importante observar que os serviços possuem dois componentes de qualidade que

devem ser considerados: o serviço propriamente dito e a forma como é percebido pelos
clientes. Corn relação à percepção do cliente, além dela ser variável conforme explicitado
anteriormente, ela possui aspectos físicos corno: similaridade, proximidade e, continuidade.
Conhecer características externas e gerais e as necessidades individuals

dos

consumidores facilita a superação de expectativas.
Empresas lideres ern qualidade têm como características:
a)

Percepção extraordinária dos clientes;

b)

Estratégia empresarial voltada para os valores dos clientes;

c)

Compromisso com a qualidade em todos os níveis;

d)

Aprimoramento continuo dos produtos e processos;

e)

Administração por fatos c feedback.
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2.6 Deliberação Normativa 367 da EMBRATUR

A EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo, órgão oficial de turismo, ligado
ao Ministério da Indústria Comercio e Turismo, iniciou a classificação dos meios de
hospedagem brasileiros em 1978.
A classi ficação distingue os meios de hospedagem em tipos: Hotel, I low] de Lazer.
lotei Residência . Hotel 1 listórico e Pousada, e em categorias (simbolizadas em ordem
crescente, de uma a cinco estrelas).
0 mérito do sistema de classificação hoteleira foi estabelecer referenciais, conceitos
e padrões, no sentido de orientar o cliente na escolha daquele que melhor se adequasse aos
seus padrões de exigência e disponibilidade financeira.
Segundo a EMBRATUR (1998: 3), "os referenciais considerados importantes"
foram:
a)

as estrelas passaram a ser largamente difundidas como símbolo de shags e
qualidade;

b)

alguns conceitos de padrões ou requisitos passaram a ser de domínio
público, como por exemplo; hotel de 5 estrelas tem que ter piscina, sauna e
sala de convenções (...).

No entanto, o próprio Instituto diz que "corn o tempo, porém, esses méritos
passaram a se incorporar à cultura da sociedade e algumas distorções do sistema de
classificação anterior assumiram importância trio grande que começaram a colocar em
risco sua própria sobrevivência e a da classi ficação".
Estas distorções estavam diretamente ligadas:
a) ao sistema de pontuações utilizado, que permitia atribuir pontos a hens
supérfluos em detrimento a itens essenciais, tais como: atendimento,
segurança, conforto;
b)

a incapacidade da EMBRATUR em vistoriar periodicamente os hotéis
classificados, ficando anos, ou ate mesmo nunca mais terem sido visitados
corn esta finalidade, desde sua classificação;

c)

os requisitos físicos tinham predominância na avaliação, itens como
metragem do apartamento, tipo de material usado, entre outros. Os serviços
tinham participação muito pequena na verificação, por serem estes em sua
maioria, de avaliação subjetiva.
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Foi corn o intuito de acabar com as distorções que a EMBRATUR ( [998: 4)
"decidiu cancelar o sistema anterior, (tornando inválidas as categorias

e as estrelas

concedidas) e instituir, em fins de 1996, coin a colaboração do INMETRO — Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o sistema que hoje vigora.
(...) dessa parceria nasceu o atual "Sistema Brasileiro dc Classificação de Meios de
lospedagem (SBC
O SBC MN foi implantado pela EMBRATUR,

em 26/11/96, através da

Deliberação Normativa n° 367, publicada no Diário Oficial da União em 28/11/96, o qual
aprovou o Regulamento dos Meios de Ilospedagem, tendo corno anexo a "Matriz de
Classificação do Tipo de Hotel". Este regulamento passou por duns alterações, porque o
órgão responsável considerou a necessidade de atualização do mesmo, e o Fez através das
Deliberações Normativas n° 379, de 12/08/97 e n°387, de 28/01/98, atualmente vigentes.
Para não cometer os erros do passado, a agência responsável pela implantação
passou a terceirizar a execução da avaliação dos hotéis, para fins de classificação, aos
Organismos Certificadores Credenciados (OCC), sob a chancela do INMETRO.
Os requisitos estabelecidos neste novo contexto da avaliação estão cm consonância
com os da Norma ISO 9000, principalmente para os de 5 estrelas.
De acordo corn a EMBRATUR, "embora a atual classificação de hotéis seja
opcional, a legislação em vigor veda, expressamente, a qualquer meio de hospedagem não
classificado, a utilização de seus simbolos (estrelas principalmente) ou outros que possam
confundir, induzindo a erro o consumidor e caracterizando a propaganda enganosa de finida
no Art, 37 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor).
Entendendo melhor, o método que vigora hoje é o denominado "Autoelassilicação"
que, segundo Serson (1999:44), "pressupõe
estabelecimento,

de um manual de cadastramento

o preenchimento, pelo próprio
e qualificação de hotéis (...) ele

dimensiona e avalia qual a sua categoria (...).
O quadro I apresenta a classificação em categorias representadas de uma a cinco
estrelas, conforme se observa na seção II da publicação da EMBRATUR intitulada
"Sistema Brasileiro de Classificação dos Meios de Hospedagem", que dispõe sobre as
Categorias de Meios de I lospedagem de Turismo

c contempla a classificação em

categorias representadas de urna a cinco estrelas, conforme descrito no quadro a seguir:
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Categoria

Sim bolo

"Fipos de 3Ieios de Ilospedagem
(a que se aplicam as categorias)

Lux() Superior

*****

11

III.

IHI

Low

****

II

III.

1111

Sianduld Superior

***

Standard

4.*

II-----11L--------1111

Simples

*

11

Ill.

1111

P
'

Quadro I: Sisiema Brasileiro de Class licaçao dos Mews de liospedagem
Foote: INBRATUR (1998. Art. 12:12)
Legenda:11: Ilotel; 111.: hotel Lazer; 1111: Iliad histórico; P: Pousada

Mas além serem classificados segundo sua categoria de acordo com a EMBRATUR
ou cm sintonia com sua simbologia segundo a ISO 9000, Oliveira (2000) contempla 21
categorias para os meios de hospedagem: hotel padrão, de praia, de montanha,

hotel-

Fazenda, especializados em eventos, em terminais de transporte, resorts, de estações
invernais, eco-hotel, de saúde, lodge, suite-service, de lazer, motel pousada, apart-hotel,
flat, albergues, camping, ern castelos e os destinados a executivos.
A categoria do objeto em estudo — apart-hotel — de acordo corn Oliveira (2000) i± o
estabelecimento que oferece ao hóspede um misto de residência normal com serviços de
hotel. Tern urna estrutura fisica tradicional um ou mais dormitórios, banheiro, sala, cozinha

e garagem à disposição dos hóspedes. È mais utilizado por famílias, uma vez que
hospedagem se torna mais barata que urn hotel tradicional.

O tema eleito para estudo tem como base a legislação da EMBRATUR,
especificamente no item 1.5, que trata do Atendimento ao Hospede, e poderá ser utilizado
de elemento comparador dos serviços prestados no empreendimento em questão. Seu
conteúdo encontra-se descrito no quadro 2.
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!TENS GERAIS
1.5 ATENDIMENTO AO 110SPEDE
1.5.1 Instalações e equipamentos com nível de infiarmatização capaz de assegurar
maim comodidade aos hospedes
1,5_2 Abertura de cama

1*

2*

3*

•
•

1_5.3 Roupa lavada e passada no mesmo dia
1.5.4 Incentivo A produtividade e A qualidade , pela adoção de polilicas voltadas para:
a) cativar. sans titter e atrair a lealdade do clime

•

h) reconhecimento As equipes de melhor desempenho
c) promoção e Illdrketing para aumento das taxas de ocupação e pennanCmcia do
hospede. especialmeme na boi xa estação
1.5.5 Arendirnenin especial para autoridades e persamialidades
1_5.6 Facilidades de atendimen to para minorias especiais (fumantes, idosos,
(poriadores de delleiencia. al imentação especial. etc)
1.5.7 1)endlics especiais de cordial idade no atendimento
1_5.X Q ualificação mediante critários especi Roos dos funcionarios bilingues
1.5.9 Qualilicação mediante critérios especílicos dos funeionarios quo interagem com
O público
1.5.1(1 Treinamento e orientação do pessoal
1.5.11 ) ' resicza e coriesia
1.5.12 Serviço de despertador
1.5.13 Monitoramento das expectativas e impressões do hospede, incluindo meias
para pesquisar opiniões. reclamações e soluciona- Ias
1.5.14 [dent ilwação adequada para os fornecedores de serviço

1

•

o

•

•

•

•

•

o

o

•

•

o

•
o

*

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

I

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1.5.15 Apresentação. vestimenta c identillcação adequadas para os CIllpreLrados
1.5.16 Serviços de reserva:
a) no periodo de 24 horas por dia
I)) no peri(Ido de 1(1 LIORIS por dia
c) no período de 12 horas por dia
1.5_17 Serviços dc recepção

4*

•

•

a) no período de 24 horas por dia
b) no período de 16 luras por dia

•

o

•

•

•

o

•

•

•

•

•

e

•

•
•

o

•

o

•

•

*

•

c) no período de 12 horas por dia
1.5.18 Serviços de mensageiro:

•

•

a) no period() de 24 horas por dia
h) no período de 16 hora," por dia

a

cl no período de 12 hot as par dia

•

1.5.19 Serviyos de limpeza:
a) no período de 24 horas por dia
b) no penado de 16 hOrELS por dm

•

e) no per
de 12 horas por dia
1.5.20 Serviços de arrumação:
a) no período de 24 horas
11) no period° de 16 horas por dia

•

c) no período de 12 horas por dia
1.5.21 Serviços de manutenção:

do

•

•
•

a) no período de 2-1 hunts
h) no período de 16 horas por dia

•

e) no período de 12 horas por dia
1.5.22 Serviços de telefonia:
a) no período de 24 horas

•
•

FO COM UM iel L2 Ibil I S. La hi lingüe por turno

45,23 Serviços de governança: no i)criodo de 24 h

ts

1.5.24 Serviços de rereições leves e bebidas nas Unidades Elabitacionais ("room
SCE"' ICC") : Elo período de 24 horas
1_5.25 Serviço de manobra e estacionamento de veiculos por funcionario habilitado:
no per iodo de 24 horas
1.5.26 Divulgação dos com prom issos e SaVIÇOS oferecidos ao hospede (ver item
1.1.5 - c")
Quadro 2: Hem 1.5 da Deliberação Normativa da EMBRATUR
Ionic: SI1C-MI1.Nlanual de Avaliação do Tipo Hotel - 11(1998:5-6)

•

•

•
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2.7 Caracterização da empresa

2.7.1 Evolução Histórica

A idéia da construção do San Diego Apart Hotel surgiu em 1998, quando o Sr. _Muck
Jacob Bolam e sua esposa a Sr. Maria Ferrazza BoIzan, que já possuíam muitos anos de
experiência no ramo hoteleiro, fizeram uma visita a Florianópolis c perceberam a crande
demanda turística da praia de Canasvieiras. Após esta constatação, propuseram sociedade
ao Sr, Egomar Ferrazza e ao Sr. Juneir Bolzan.
Depois de verificar durante alguns meses os preps de terrenos e a viabilidade da
construção do empreendimento, em dezembro de 1999 foram comprados três terrenos que
estavam penhorados e que possuíam localização estratégica, por estarem próximos ;11 praia
e ao centro de Canasvieiras.
Em março de 2000 os projetos para realização da construção estavam prontos. então
se iniciaram as obras. 0 projeto que foi elaborado por um engenheiro já conhecido da
família, contava com sessenta e sete unidades habitacionais, mas optou-se por construir
inicialmente quarenta e quatro, devido ao custo elevado da obra. No ano de 2006 tbram
construídas mais treze unidades habitacionais devido à grande demanda de clientes.
O empreendimento ficou pronto em dezembro de 2001, iniciando suas atividades
com todos os apanamentos mobiliados e todas as areas aptas para funcionamento. Ficou
responsável pela administração a Sr Maria Ferrazza uma das proprietárias, que visando
captar clientes, contratou um gestor para area comercial, ficando esse encarregado de
contatar agências

e operadoras de turismo no Brasil. Argentina

e Uruguai.

Foram

contratados também quatro recepcionistas, unia pessoa para ficar responsável pela
lavanderia, um ajudante de cozinha, um garçom e duas camareiras.
Os sócios optaram por manter o hotel em funcionamento somente durante as
temporadas de verão, (do final de novembro até abril ou maio depende do número de
reservas para os respectivos meses), devido a pouca demanda turística nos outros meses.
Atualmente o San Diego Apart Hotel conta com um número maior de clientes em
razão da captação de hospede no Paraguai e Chile e também, do crescimento do turismo
interno, o que faz corn que seu índice de ocupação durante suas atividade, Gire em torno de
95%, tendo como público alvo famílias que vem a Florianópolis fazer turismo de lazer.
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San Diego não costuma trabalhar coin grupos de adolescentes, pois eles fazem muiio
barulho e interferem no conforto dos demais hospedes.

2.7.2 Infra-estrutura

Criado para atender o segmento de lazer,

o

San Diego Apart Hotel está

estrategicamente localizado a três quadras da praia, e uma do centro de Canasvieiras e
alguns quilômetros das praias de Jurer"6, Cachoeira do Bom Jesus, Ponta das Canas,
Lagoinha, Praia Brava e outras praias do norte da ilha de Florianópolis, proporcionando
várias opções de lazer aos seus hospedes, além do próprio conforto e lazer que o hotel
oferece. Conta com uma estrutura fisica bem planejada e serviços diversificados.

2.7.2.1 Estrutura Física

0 apart hotel possui estrutura horizontal de quatro andares, mais o piso térreo e o
subsolo. Os apartamentos são distribuídos, nove no piso térreo, dezesseis em cada um dos
outros pisos (primeiro, segundo e terceiro). 0 quarto piso é onde moram os proprietários
do hotel c os quartos só são utilizados para hospedes se for alguma cortesia de guias e
motoristas e não tiver disponibilidade nos demais.
0 hotel dispõe de cinqüenta e sete unidades habitacionais, divididos em nove
apartamentos do tipo luxo que medem 40 m 2 corn vista para frente, seis suites do tipo luxo
que medem 40 m 2 corn vista para o lado do hotel, dezenove do tipo standard casal con)
medida de 26 m 2, e vinte e tit doble com medida de 26 m 2 . Todos os apirtamentos são
construidos coin padrão de acabamento superior e decorados no estilo praiano. São dos
tipos dormitórios de casal ou solteiro com duas camas

e possuem colchões

semi-

ortopédicos, cofre individual, TV catorze polegadas, TV a cabo, ar-condicionado 7.000
Btu's, telefone com ramal interno e externo, mini cozinha completamente equipada, mini
refrigerador, fogão, arrmirio corn louças, duas mesas de cabeceiras, sofa cama, espelho de
corpo inteiro e mesa de refeições em granito corn 4 ou seis bancos de madeira dependendo
do apartamento. No banheiro, chuveiro corn aquecimento central a gas e chuveirinho, pia
corn bancada em granito e armário de madeira, espelho, ducha higiénica e forro de P.V.C.
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Quatro apartamentos do tipo luxo tem capacidade de hospedar seis pessoas, os demais
todos tem capacidade de hospedar ate 4 pessoas.
0 hall do San Diego Apart Hotel tem de area total 52 m, distribuídos da seguinte
forma: recepção, que possui um balcão com tampo de granito e corpo de alvenaria, e uma
bancada de granito para colocação de materiais de informações turísticas, urna mesa de
centro de vime com quatro cadeiras do mesmo material. A sala de TV faz parte do piso
térreo acuando urna area de 52m , possui TV de 29 polegadas e três jogos de sofa coin
capacidade para dez pessoas, urna mesa de centro de madeira com vidro e urna area para
entrar na internei com dois computadores para o hospede usar mediante senha retirada na
recepção. Ainda nesse mesmo piso encontra-se a cozinha, o restaurante, este coin
capacidade para noventa e seis pessoas distribuídas em trinta e duas mesas cada uma com
três cadeiras e na área externa a piscina com duas mesas de plástico cada uma com quatro
cadeiras e quatro espreguiçadeiras do mesmo material. No subsolo estão localizados: a
garagem corn

capacidade

para

vinte

e oito

carros; a lavanderia que

possui

os

equipamentos: lavadora, extratora, secadora e calandra; a sala de jogos com mesa de bilhar
e ping-pong; a área de hidromassagem onde também estão localizadas as saunas úmida e
seca. Antigamente havia a sala de ginástica equipada com uma esteira, uma bicicleta
ergométrica, um aparelho para abdominal, uma parede revestida corn espelho e uma TV de
14 polegadas, mas como o uso por parte dos hospedes era pequeno ela foi tirada no ano de
2007, para que a área da sala de jogos seja ampliada, um projeto para a tempo' ada de 2009.

2.7_2.2 Serviços Oferecidos

Para maior comodidade c lazer, o hotel oferece: estacionamento com garagem
coberta, elevador, piscina climatizada, sauna seca e úmida, banheira de hidromassau. em.
troca de toalhas diariamente, sala de jogos, computador com acesso a intemet, calë da
manhã incluso na diária e serviços de despertador. 0 Buffet de café é servido no estilo
colonial, com vários tipos de bolos, tortas, salgados, sucos, geleias, queijos e pies.
0 hotel possui lavanderia própria, porem é destinada apenas para as roupas do
enxoval. Mas, na recepção do hotel o hospede pode obter informações sobre de lavanderias
localizadas ern Canasvieiras, que buscam e trazem a roupa no hotel sem custo, bem corno
outras informações que necessitar. Poderá contratar e solicitar também os seguintes
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serviços: traslados e passeios turísticos, aluguéis de carro e moto, empréstimo de guardasol, aluguel de toalhas de praia e roupões. O hotel San Diego trabalha corn todos os tipos
de cartões de credito c cheque, dependendo da quantidade de diárias, facilita o pagamento
oferecendo prazos.

2.7.3

Estrutura organizacional

2.7.3.1 Organograma

Proprietários

Assessoria
Contábil

Administrativo/
Financeiro/
Hospedagem/
Alimentos e bebidas

Recepcionista

Camareiras

Assessoria

Jurídica

Serviços Gerais

Auxiliar de
Lavanderia

Cozinheira

Auxiliar de

Cozinha

Figura 3: Organograma da Empresa
Fame: Dados Primarios, 2008

Garçom

23.3.2 Quadro Funcional

Por se tratar de urn empreendimento familiar e ser urna empresa pequeno porte,
quadro funcional do San Diego Apart Hotel é enxuto. 0 que faz com que a área jurídica e
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contábil sejam terceirizadas e muitas atividades sejam realizadas por um dos casais
proprietários e seus fi lhos , pelo fato de residirem no hotel.

Urna das proprietárias do hotel a Sr Maria Ferrazza é responsável pela gerencia
geral, hem como pelas atividades de supervisão das Areas de hospedagem, alimentos e
bebidas, financeiro e administrativo, onde trabalha ativamente.
Na area de hospedagem trabalham 9 colaboradores, sendo três recepcionistas, além

de cinco camareiras e uma pessoa que realiza as tarefas da lavanderia.
Tá na area de alimentos e bebidas, alem da gerente, trabalham uma cozinheira , dois
auxiliares de cozinha, responsáveis pela lavagem da louça e pelo pré-preparo dos alimentos
e limpeza do saldo e urn garçom. Todas as tarefas pertinentes

a area de serviços gerais são

realizadas por um dos proprietários do hotel, se ele não conseguir é chamado um técnico
especializado na area.
O 1 lotei dispõe somente de um vestiário para os funcionários do sexo feminino e

masculino, corn exceção dos colaboradores da recepção que tem um banheiro exclusivo de
ambos os sexos também, mas não tem problema porque se tem um recepcionista do sexo
masculino e no turno dele (noturno das 23h as 7h) ele fica sozinho. Os colaboradores que
trabalham oito horas por dia tomam cafe da manhã e almoçam no hotel, e os que trabalham
seis horas tem um tempo de intervalo para fazerem seu lanche em local reservado do hotel.
I

Gerente Geral
Recepcionista

5

Camareiras

I

Cozinheiro

2

Auxiliar de cozinha

I

Garçom

I

Serviços Gerais

I

Auxiliar de Lavanderia

Quadro 3: Quadro Funcional
runic: Dados primários, 2008

2.7.4 Descrição Legal e Localização

Nome Fantasia: San Diego Apart Hotel
Razão Social: Ferrazza Bolzan e Cia (Ada. Me
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Endereço: Rua João de Oliveira, 650
Florianópolis/SC - Fone (48) 3266-5224 Fax (48) 3266-5768

2.7.5 Tereeirização dos Serviços

0 hotel apresenta alguns serviços terceirizados como, venda de passeios turísticos.
Scunas, lavanderia para os hospedes e aluguéis de carros. Alguns dos prestadores de
serviços são:
a)

Nandotur - passeios para Bombas, Bombinhas e Quatro Ilhas, Campeche,
Cambodia, Beto Carreiro e Tour Floripa Total, além de traslado HotelAeroporto;

b)

ltaguatur - passeios para Bombas, Bombinhas e Quatro Ilhas, Campeche,
Cambodia, Beto Carreiro e Tour Floripa Total;

c)

Scuna Sul - especializada em passeios de scuna pela costa da I lha, saida de
Canasvieiras e da Barra da Lagoa;

d)

Original - Alugueis de carro;

e)

Liberty Rent a car - Alugueis de carro;

f)

Aquanauta - empresa especializada em mergulho;

g)

Lavanderia Ninos - busca as roupas dos hospedes no hotel e trás de volta
gratuitamente.

I-0 Belo Carrero - excursão e venda de passaportes na recepção para o parque
temaLico;
Agua Show Park - saída de ônibus e vans do bairro de Canasvieiras com
saídas diárias pela manha e retorno somente ao final do dia, alem de venda
de passaporte mais barato na recepção do hotel;
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Piratas del Caribe - saída de ônibus que passam recolhendo os hospedes que
reservaram lugar no barco, apresentação de personagens do Clime
caracterizados
k)

Contabilidade - realizada por uma empresa que se encontra no centro de

Florianópolis, passam

para coletar os documentos

nec essários

semanalmente através do office-boy c deixam os valores calculados e
boletos a serem pagos.

2.7.6 Operadoras

São empresas que associadas ao hotel levam hóspedes principalmente estrangeiros:
a)

Fontanella - Brasil

b)

CVC - Brasil

c)

Setur - Brasil

d)

1 laruwen —Argentina (www.haruwenviajes.com )

e)

Consult House — Argentina (www.cht.com.ar )

f)

Sendas - Argentina

g)

Top Dest - Paraguai

h)

Abtour — Uruguai

2.7.7 Fornecedores

Os pedidos são realizados conforme necessidade sem nenhum planejamento e estoque,

e as empresas são:
a) NUTRELA (pães): vendedor passa toda semana para retirar pedido;
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b)

NUTRIFRIOS (presunto e queijo): pedido realizado via telefone;

c)

Sabores e Sucos (Sucos, saches de geléias, manteiga, açúcar): entregam cm
2 dias depois de realizado o pedido;

d)

Produtos de

limpeza:

são comprados de fornecedores que passam

semanalmente corn os produtos de fabricação própria.

2.7.8 Treinamento

No há nenhum programa especifico de treinamento no Hotel, a gerente ou os
recepcionistas mais antigos treinam os novos. Apenas há um período para adaptação com o
sistema utilizado (lIMAX) e para conhecer melhor a Area total do hotel

e as

particularidades de cada unidade habitacional. Esta facilidade de tempo anterior para
adaptação existe, pois o hotel funciona somente na temporada de verão (novembro a

mat-go).

2.7.9 Manutenção

0 hotel utiliza manutenção preventiva para as máquinas e equipamentos dc alto
custo (piscina, refrigeradores, ar condicionados entre outros) e na Area física do hotel. Para
os demais equipamentos a manutenção corretiva é feita por um dos . donos que
responsável pela manutenção se ele não conseguir solucionar 6. chamado um técnico
especializado. A não ser no caso do elevador onde a assistõncia técnica especializada lbz
constantes visitas pata avaliações prevent ivas.
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2.7.10 Tabela de Preços (temporada 2007/2008)

Os recepcionistas podem conceder 10% de desconto na venda balcão.
Considerações do llotel: café da manila incluso na diária; tarifas cm Reais por
apartamento, urna criança de até 5 anos acompanhada de dois adultos pagantes é isenta:
Check-in: 14h00 c Check-out: 10h00; pagamento: depósito bancário de 50% e saldo no
check-in; tarifas sujeitas A alteração sem aviso prévio.
SGL (I)

DBL (2)

I DORMITORIO (LUXO)

170,00

170,00

STANDARD

110,00

1 DORMIToRto (LUXO)
STANDARD

TPL (3)

CPL (4)

QPL (5)

SX l. (6)

170,00

200,00

230,00

260,00

110,00

140,00

170,00

-

-

180,00

180,00

180,00

210,00

240,00

270,00

120,00

120,00

150,00

180,00

-

I DORMITORIO (LUXO)

320,00

320,00

320,00

350,00

380,00

410,00

STANDARD

220,00

220,00

250,00

280,00

-

-

1 DORM ITORIO (LUXO)

270,00

270,00

270,00

300,00

330,00

360.00

STANDARD

190,00

190,00

220,00

250,00

-

-

1 DORM ITORIO (LUXO)

240,00

240,00

240,00

270,00

300,00

330,00

STANDARD

160,00

160,00

190,00

220,00

I DORM ITORIO (LUXO)

180,00

180,00

180,00

210.00

240,00

270.00

STANDARD

120,00

120,00

150,00

180.00

-

-

I DORN] ITORIO (LUXO)

7 20,00

220,00

220,00

250,00

280,00

310.00

STANDARD

140.00

140,00

170.00

200.00

-

-

MEDIA TEMPORADA
(novembro c fevereiro)

NATAL

REVEILLON (mínimo 7 noites)

05/01/08 a 09/02/08

10/02/08 a 01/03/08

BAIXA TEMPORADA
fe_a1
rm

SEMANA SANTA

Quadro 4: Tabela de Pregos da Temporada 2007/2008
Foote: Dados Primários, 2008.
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2.7 1 1 Política de Créditos e Formas de Pagamento

O Hotel pede adiantamento de 50% do valor das diárias para garantir a reserva, e

caso o Hospede cancele a reserva o crédito poderá ser usado numa futura estadia ou será
devolvido s6 A metade. 0 Hotel aceita todos os cartões, sendo possível parcelar
pagamento, e cheques mediante a consulta.

2.7.12 Publicidade e Propaganda

No são realizadas ações regulares de promoções e publicidades efetivas , exceto
algumas publicações em jornais gratuitos de Canasvieiras.
0 hotel mantem uma home page (www.sandiegoanarthotel.com.br ) a qual oferece
informações e serviços, como pré-reserva pela internet.
A empresa produz folders descrevendo os serviços que o hotel oferece e com rows
dos apartamentos e das areas comuns do mesmo além de cartão corn o telefone e e-mail do
hotel.
0 hotel se localiza em Canasvieiras urna praia corn vida própria, com várias opções
de lazer e diversão, passeios de scunas saindo do trapiche entre outros.
0 slogan do hotel é "Requinte e conforto iio melhor Apart llotel da Praia de
Canasvieiras".

Satt tee90,
*tale vieotee
Figura 4; Logo do I lute'
Ionic: Www.sandiecioaparthotel.combr
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Corn relação mais especi ficamente

As promoções podemos considerá-lo um

processo sistemático e regular focado para o turismo e que se caracteriza principalmente
pelas parcerias com operadoras de viagens, que corresponde à aproximadamente 52% do
total dos hóspedes através de processo reativo de resposta do mercado. Sem
encaminhamento por parte das agências de viagens o hotel teria urna menor participação
frente ao público estrangeiro, os maiores utilizadores do serviço.

23.13 Mercado e Concorrência

2.6.13.1 Concorrentes Diretos

Podem ser considerados corno concorrentes diretos todos os Apart I loteis existentes
em qualquer praia da ilha de Santa Catarina, pois oferecem os mesmos serviços e dispõem
praticamente 5. mesma estrutura (cama, café da manhã e serviço de apoio):
•

Região Central

a)

Mercure Apartments Lindacap — localizado nos bairros Itacorubi e Estreito

b)

Rio Branco Apart Hotel — localizado no centro de Florianópolis

•

Região Leste

a) Don Zepc Flat — localiza-se na Lagoa da Conceição

•

Região Norte

a)

Apart Hotel das Nações - localizado na praia de Canasvieiras

b)

Apart Fragata - localizado na praia de Canasvieiras Residencial Belluno
Apart Hotel — localizado na praia de Cachoeira do Bom Jesus

c)

Beach Apart I lotei - localizado na praia de Ingleses do Rio Vermelho

d)

Camila Residence Hotel - localizado na praia de Canasvieiras

e)

Flor do Norte Apart Hotel - localizado na praia de Ingleses

O Fragata Apart Hotel - localizado na praia de Canasvieiras
g)

Hanich Apart Hotel — localizado na praia de Jurerê

h)

I lotei Liberty Residence - localizado na praia de Canasvieiras

i)

Hotel Residencial Ponta das Canas — localizado na Praia Ponta das Canas

j)

I ha dos Pains Apart Hotel - localizado na praia de Ingleses
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k) Ilha Sul Hotel Residence - localizado na praia de Canasvieiras
I) La Ville Residence Cachoeira - localizado na praia de Cachoeira do Bow
Jesus
m) Marazul Apart Hotel - localizado na praia de Canasvieiras

n)

Marca Apart I lotel — localizado na praia dos Ingleses

o)

Maria's Hotel Residence- localizado na praia de Ingleses

p)

Palace Praia Residence - localizado na praia de Canasvieiras

q)

Palm Beach Apart Hotel - localizado na praia de Ingleses

r)

Petit Apart Hotel - localizado na praia de Canasvieiras

s)

Pietra Flat - localizado na praia de Ingleses

I)

Residencial Vieira's Flat - localizado na praia de Canasvieiras

u)

Vila de Vincenzi Apart- Hotel - localizado na praia de Canasvieiras

v)

Tropicanas Apart Hotel - localizado na praia de Canasvieiras

2.6.13.2 Concorrentes Indiretos

Podem ser considerados corno concorrentes indiretos todos os I lotéis existentes ila
praia de Canasvieiras e regido do norte da Ilha, pois mesmo não oferecendo serviços
semelhantes possuem acesso à estrutura e atrativos disponibilizados somente por esta praia.
Os hotéis foram relacionados segundo informações obtidas no site da ABILI (Associação
Brasileira da Indústria de Hotéis), da SANTUR (Santa Catarina Turismo), do Guia Floripa

e da Lista On line. Separado por regiões para facilitar localização temos:
•

Balneário Região Centro - Norte (Cacupé, Santo Antonio, Sambaqui,
Ratones, Jurere, Jurere Internacional, Daniela e Forte):

a)

I lotel Chandra Internacional

b)

Jurerô Beach Village

c)

Jurerã Guest House

d)

Jurerã Summer Resort

•

Balneário Canasvieiras (Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus, Ponta das
Canas, Praia da Lagoinha e Praia Brava):

a)

Canasbeach Hotel

b)

Canasvieiras Hotel

c)

Canasvieiras Praia I lotei
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d) Garapuvu Vila Hotel
e) Hotel Cabanas Condor
f)

I lotel Canto da Ilha

g)

Hotel Costa Norte Ponta das Canas

II) I lotei Dom Fish
i)

Hotel La Ville

j)

I lotel Logo inha

k)

Hotel Lexus Plaza

I) Hotel Marinas Palace
Ill) Hotel Paraíso Palace
n)

I lotei Turismar

o)

Hotel Vila das Palmeiras

p)

1 lotel Village Paraíso Pallace

q)

IlhaMar Canas hotel

r)

Luisa Palace Hotel

s)

Mar del Plata Praia I lotei

0

Marinas Palace Hotel

u)

Mocambique Praia Hotel

v)

Praias Brancas Resort

w) Praia Brava Hotel
x)

Palace Praia Hotel

•

Balneário Ingleses (Ingleses, Rio Vermelho e Santinho):

a)

Companhia Inglesa Hotel

b)

Costa° do Santinho

c)

Gaivotas Praia Hotel

d)

I lotei Costa Norte Ingleses I Lotei

e)

1 lotei Engenho Eco Park

1)

hotel Porto Ingleses

g) Hotel Porto Sol
h) Ingleses Praia I lotei
i)

Ingleses Holiday Resort

j) Ilha dos Patos Praia Hotel
k) Praiatur I lotei
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2.7.14 An áli se do Mercado Turístico e Segmento de mercado

Segundo pesquisa da SANTUR relativa aos primeiros meses de 2008, o movimento
estimado de turistas total foi de 776,374 destes sendo 629,378 turistas nacionais e 146,996
estrangeiros. A taxa média de ocupação da rede hoteleira no ano de 2008 foi de 67,34%, ao
passo que em 2007 foi de 73,67%, portanto percebe-se urna redução desta taxa

do

ocupação e um dos motivos para esta queda na ocupação da rede hoteleira foi o aumento
de aluguel de casas ou apartamentos para temporada e de estadia ern casa de parentes e
conhecidos.
A mesma pesquisa mostra que a media de permanência nos hotéis dos turistas
nacionais foi de 10 dias, ao passo que a de estrangeiros foi de 12,29 dias. Os principais
estados nacionais emissores de fluxos de turistas para Florianópolis são respectivamente:
Rio Grande do Sul (46,33 %), Santa Catarina (20,34 %), Sao Paulo (13,56 %). Parana
(13,2/ %) e Rio de Janeiro (1,98 %). Os principais países foram respectivamente:
Argentina (79,17 %), Chile (8,33 %), Uruguai (5,00 %), Paraguai (5,00 %) e Bolivia (0.83
%), todos os países sul americanos o que é compreensível pela proximidade das fronteiras.
Quando pesquisado o motivo da viagem, o aids= ou lazer é que se destaca com 75%.
Através da segmentação de mercado observam-se diferentes grupos; casais jovens
de classe A e classe B, estrangeiros, famílias de classe A e B. Turismo de Lazer familiar é
o que melhor define o perfil do Hotel, posto sua localização o torna naturalmente propicio
para esse mercado turístico. E a media de permanência é de 1 semana.

2-7.15 Análise SWOT
Análise SWOT é um sistema simples para posicionar ou veri fi car a posição
estratégica da empresa no ambiente em questão. Esta análise de cenário se divide em
ambiente interno (Forças e Fraquezas) e ambiente externo (Oportunidades e Ameaças).

As forças e fraquezas são determinadas pela posição atual da empresa e se
relacionam, quase sempre, a fatores

internos. Já

as

oportunidades e ameaças são

antecipações do futuro c estão relacionadas a fatores externos.
Segundo a análise SWOT a pesquisadora apresenta duas tabelas elaboradas
con forme percepção para que uma análise de perspectiva da empresa seja transmitida.
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2.7.15.1 Tabela de Pontos Fortes e Fracos
PONTOS FRACOS
Equipamentos de trabalho: Falta impressora

PONTOS FORTES
Localização três quadras da praia

e urna do
na recepção o que dificulta o trabalho;

centro de Canasvieiras;
Padronização dos uniformes
Estrutura física;

Tecnologia disponível limitada;

Finanças estáveis;

Ausência de Setor de Recursos Flumanos:

Poucos quilômetros de praias como a Brava,
Jurerê, Ponta das Canas, Cachoeira e

Falta de mensaGei
b ro•,

Lagoinha;
Parcerias com operadoras do Brasil, Uruguai,

Falta urna pesquisa de satisfação dos

Argentina. Chile e Paraguai;

hospedes;

Qualidade dos apartamentos;

Padronização dos uniformes
Falta de uma governanta. pois sem a mesma

Qualidade do buffet oferecido no café da
fica muito corrido para a recepção nos
manhã;
períodos cm que o hotel está lotado.
Pouca demanda de hospedes no começo e no
Limpeza.
final do período em que o hotel Ilea aberto.
Colocar crachá de identificação nos
funcionários indicando as suas respectivas
funções.
Quadro 5: AllEilise SWOT —Pontos fortes e tracts
Fonte: Dados Primários, 2008_

2.7.15.2 Tabela de Ameaças e Oportunidades
Oportunidades

Ameaças

Bom índice de desenvolvimento humano

Instabilidade política
Instabilidade econômica
Baixa do dólar
Fenômenos climáticos

Quadro 6: Analise SWO ll—Ameniás e Oport winkles
Fonte: [Judos Primários, 2008.
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2.7.16 Relacionamento com os clientes

Na hora do check-in o hospede é atendido corn cordialidade, ganha como cortesia
do hotel o direito ao uso do co fre que fica nos apartamentos, 6 informado sobre passeios se
[hr da sua vontade. Na hora do check-out é perguntado para o hospede se ele gostou dos
serviços oferecidos pelo hotel.
O setor de reservas fica encarregado de enviar mala direta às agencias corn a qual
trabalha, oferecendo promoções e pacotes.

2.7.17 Pesquisa e Desenvolvimento

Atualmente o llotel não desenvolve nenhum tipo de pesquisa regular de satisfação
dos hóspedes, as criticas muitas vezes são direcionadas aos recepcionistas ou relatadas cm
papeis e entregues a gerência.

2.7.18 Estratégia de Marketing

Ao querer focar o grupo de estrangeiros, o hotel deve adaptar suas estratégias para
alcançar este objetivo.
O grupo de estrangeiros pode ser atingido através dc parcerias com operadoras
internacionais, revistas especificas de turismo de países de grande relevância para o hotel
através de anúncios publicados pelas operadoras, por exemplo, Uruguai, Argentina, Chile e
Paraguai que já estão presentes no histórico de ocupação do hotel.
0 hotel pode fazer contato corn operadoras, escolas e universidades para captar
grupos de Formandos que desejam fazer viagens para o começo e o Final da temporada
época que o hotel tem pouca demanda de hospede.

2.6.19 Segmentação do mercado-alvo

Corn base na pesquisa de campo constatou-se os seguintes elementos estruturantes:
a)

Geografica: No exterior os principais liaises de potencial são Argentina.
Uruguai, Paraguai e Chile. Sendo que, no Brasil, os principais estados de
potencial Rio Grande do Sul, São Paulo e Parana.

b)

Demográfico: Famílias de médio e médio alto poder aquisitivo.
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c)

Sócio econômico: classe A e B.

d)

Psicografla: pessoas que buscam passar ferias corn sua família num local
agradável, calmo e familiar.

e)

Comportamental: clientes habituais que não utilizam muito os serv iços do
hotel.

Q Perfil do Consumidor: Pessoa física

2.7.20 Software

0 software utilizado pelo hotel é o HMAX o qual apresenta uma grande gama de
operações a serem realizadas e tudo controlado através de login e senhas com histórico de
acessos e lançamentos.
Abaixo veremos resumos que o banco de dados da empresa possui desde o inicio da
utilização cio software na empresa no ano de 2002, esta parte do programa somente quem
tem acesso é o departamento financeiro, já que demonstram em números e gráficos todos
os rendimentos da empresa. Mas serve de ilustração para que se perceba que o programa

em questão te oferece informações para que qualquer tipo de decisão seja tomado de forma
correta e em tempo habit, fazendo com que essa ferramenta administrativa seja considerada
fundamental, mas uma questão fundamental ao se adquirir um sistema auxiliador , mas
tanto oneroso para empresa é que seja de fácil entendimento e manuseio por todos na
empresa, além da grande capacidade de gerar números e informações.
No quadro abaixo são apresentados os valores em vendas dos últimos seis anos, a
taxa de ocupação relacionada com as vcndas e o movimento em reais do dia , mês e ano em
vigor:
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0 quadro abaixo retrata o rendimento (vendas) do dos primeiros meses da
temporada avaliada no trabalho, assim corno sua taxa de ocupação:
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10 , 22

E o último quadro retrata as vendas do ano de 2007 para que possa ser realizada
urna comparação de crescimento nas vendas:
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Fonte: Dados Primarios, 2008.
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3

METODOLOGIA

A metodologia de urn trabalho descreve como ele sera realizado

e como seus

objetivos serão alcançados. A seção de metodologia, segundo Roesch (1999), descreve
como de fato foi realizado o trabalho.
Metodologia consiste nos procedimentos e instrumentos utilizados na elaboração do
trabalho. Ao definir os procedimentos metodológicos devem-se observar os objetivos e
verificar os meios para alcançá-los.
Esta pesquisa pode ser caracterizada como urna pesquisa cientifica aplicada.
Cientifica porque é uma investigação sistemática, controlada e empírica, e aplicada já que
procura resolver problemas concretos através objetivos definidos claramente
(KERLINGER, 1980).

3.1

Classificação do Tipo de Pesquisa

Eld diversas classificações quanto ao tipo de pesquisa, sendo que muitas dessas
utilizam variáveis de classificação que podem ser usadas simultaneamente.
Este projeto em sua fase inicial sera de cunho exploratório em fontes secundárias,
como objetivo de familiarização com

o

terna. Esta etapa foi realizada através de

levantamentos bibliográficos (livros, artigos e internet) e documentais (histórico e acesso
aos quadros

de

funcionários anteriores). Esta etapa constituiu de base para

o

desenvolvimento de todas as etapas posteriores.
Segundo Gil unia pesquisa pode ser classificada em: exploratória, descritiva

e

explicativa. Sendo as exploratórias pesquisas que têm por objetivo principal

o

aprimoramento de ideias ou descoberta de intuições; as pesquisas descritivas têm por

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno
ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis; e as pesquisas explicativas têm
preocupação central em identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a
ocorrência dos fenômenos.
Quanto ao relacionamento das variáveis a pesquisa precedeu um estudo do tipo
descritivo, ao expor o fenômeno em estudo, e a seguir de um estudo causal onde se
pretende verificar a relação entre as variáveis: clima organizacional. resolução de
problemas e serviços disponíveis.
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A pesquisa abrangeu a totalidade de hóspedes da empresa ern estudo não sendo
necessário o cálculo de amostra nesta população.
Para um melhor detalhamento da metodologia utilizada pode-se classificar a pesquisa
quanto à natureza das variáveis, que pode ser tanto qualitativa, ou seja. características
mensuráveis que assumem valores em uma escala continua (na reta real), para as quais
valores fracionais fazem sentido e usualmente são medidas através de algum instrumento;
quamo quantitativa, ou seja, são as características que podem ser medidas em uma escala
que apresente valores numéricos que fazem sentido, podendo ser continuas ou discretas

E

na pesquisa em questão ela sera uma pesquisa quantitativa, visto o uso de questionários no
levantamento de dados, e qualitativa, por no questionário conter perguntas abertas. Quanto

a

amplitude e profundidade caracteriza-se em um estudo de caso, por ser um estudo

profundo e exaustivo do objeto serviço oferecido pela empresa, de maneira que permite
seu amplo e detalhado conhecimento. E. do tipo ocasional, por mostrar um momento do

fenômeno ern estudo temporada de verão 2007/2008), e ex-pos' filch), por não ser
possível manipular as variáveis independentes em estudo, é possível neste tipo de pesquisa
identificar alguns passos: formulação do problema, construção de hipóteses,
operacionalização das variáveis, localização dos grupos para investigação, coletada de
dados, análise e interpretação dos dados e apresentação das conclusões. Todos estes passos
encontrados no decorrer do estudo ern questão.

3.2

Coleta (le (lados e Validação do instrumento de pesquisa

A coleta de dados primários neste presente projeto foi realizada por meio de
comunicação, onde foram realizados questionamentos verbais e escritos aos funcionários
mais antigos da empresa em conversas, e observação não estruturada, onde a aluna
realizadora do projeto por trabalhar na empresa durante a temporada 2008 cstani inserida
na rotina dos funcionários e poderá analisa-la de forma mais completa.
Os questionários aplicados foram auto-preenchiveis, aplicados

e recolhidos

pessoalmente. Ele foi formulado com questões fechadas de preposição múltipla e questões
afirmativas em que o pesquisado optava pela concordância ou discordância, total ou
parcial. Também foi inserida uma questão aberta, em que o respondente deveria dissertar
sobre o assunto abordado.
A validação do instrumento segundo Luz (2003) consiste em saber como este se
comporta numa situação real. Deve-se averiguar a forma, conteúdo, interpretação das
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perguntas,

etc. Para a

validação deste instrumento

de

pesquisa,

foram

aplicados

anteriormente 10 questionários testes para se averiguar as perguntas que não estão
entendiveis ou que não serão relevantes para a pesquisa. Este total de questionários testes
representam aproximadamente 10% da população total, e os problemas encontrados foram
solucionados para que o instrument o de coleta de dados fosse o mais compreensível,
interessante e relevante possível para a pesquisa em questão.
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4 ANALISE DOS RESULTADOS
O questionário aplicado contem 26 perguntas fechadas e 1 aberta. Dentre as
perguntas fechadas, uma das questões (questão 15) pôde ser desmembrada em outras 12
questões, na medida em que cada item avalia um momento da verdade do cliente corn o
hotel. A questão aberta se referiu à opinião dos hóspedes e deixou o campo para que
dessem suas sugestões e fizessem suas criticas.
4.1 Análise questões fechadas
A partir destas questões pode-se delinear um perfil do cliente do apart - hotel.
A maioria dos respondentes foi do sexo feminino (55,81 %), o que não caracteriza o
público do hotel sendo predominantemente de mulheres já que a maioria viaja
acompanhada do esposo (34,30 %) ou da família (49,42 %), a viagem acompanhada de
colegas de trabalho, amigos ou sozinho somam os outros 16,28 % . A média de faixa etária
dos hóspedes do hotel é de 26 a 35 anos, sendo considerado como um público jovem.
Idade

9.30

12,79

El 18 a 25 anos
26 a 35 anos

036 a 45 anos
046 a 55 anos
• mais de 56 ar, OS

Figura 5: Faixa Etária
Fonte: Dados Primários, 2008.

Quase a totalidade dos hóspedes estava viajando a lazer, pelo fato da época do ano
em que o hotel funciona (novembro a março - temporada de verão 2007/2008)
compreender as férias da maioria dos trabalhadores.
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Motivo da viagem
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0 00

13 lazer
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Figura 6: Motivo da Viagem
Fonte: Dados Primários, 2008.

A maioria dos clientes hospedados no hotel (34,88 %) tem uma renda mensal que
varia de R$ 1001,00 a R$ 3000,00, mas 80 % dos hóspedes pesquisados tem uma renda
acima de 3 salários mínimos sendo classificado como um público de classe média e média
alta (A e B).
Renda

0 ate R$ 1000,00
19 19

• de R$ 1001,008 R$ 3000,00
O de R$ 3001,00 a R$ 5000,00
0 de R$ 5001,00 a R$ 8000,00
• mats de R$ 8000,00

Figura 7: Renda Mensal
Fonte: Dados Primarios, 2008.

Os turistas nacionais representavam 35,47 % do fl uxo total e eram proveniente de:
São Paulo (37,70 %), Rio Grande do Sul (32,79 %), Paraná (8,20 %), Santa Catarina (4,92
%) Minas Gerais (4,92 %), Goias (4,92 %), Rio de Janeiro (3.28 %) e Mato Grosso do Sul
(3,28 %). Dentre os turistas internacionais a maioria provém da América do Sul com
predominância de argentinos, pela proximidade, e dentre a opção outros países tivemos a
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participação de Bolivia e Estados Unidos os quais apenas um quarto de cada pais destes foi
locado.
Nacionalidade
0,98
0.00
10,47

35,47

0 brasileiro

• argentino
22. 09

o uguaguaio
O chileno

• paraguaio
• outro

31,40

Figura 8: Nacionalidade
Fonte: Dados Primarios. 2008.

Com relação aos turistas estrangeiros foi analisado que mesmo viajando para outro
pais e estar se inserindo em uma nova cultura, a maioria não domina o idioma nacional.
54,26 % dos hóspedes se encaixam nesta descrição, 34,11% diz entender bem a lingua
portuguesa, apenas 6,98 % fala e entende bem a lingua portuguesa e 4,65 % diz falar
português.
A avaliação da permanência no hotel retrata que a grande maioria permaneceu
hospedada durante no máximo 1 semana, o que é compreensível já que a preferência da
gerencia é de realizar pacotes que facilitem a permanência de no mínimo 5 dias e no
máximo 7 dias, para que check-in sejam realizados aos sábados e check-out aos domingos
em decorrência das reservas de agência de viagens internacionais.
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Permanência no Hotel

G de 1 a 4 dias

• de 5 a 7 dias
0 de 8 a 10 dias
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11 a 15 dias

• rtmis de 15 dias

Figura 9: Tempo de Permanência no Hotel
Fonte: Dados Primarios, 2008.

Pelo fato de o Hotel estar localizado na praia de Canasvieiras, e esta por sua vez ser
muito visada por turistas estrangeiros (argentinos em sua grade maioria), foi perguntado a
estes hóspedes a quantidade de vezes que já haviam visitado o pais e pôde-se constatar que
maioria já havia visitado no mínimo uma vez, sendo que apenas 21,71 % dos hóspedes
estavam viajando para o Brasil pela la vez.
Quantidade de vezes que já veio para o Brasil

O

1 1 vez

• r vez
0 3 vez
0 4. vez

• 5' vez
• mais de 5 vezes

18,60

Figura 10: Quantidade de Vezes que já veio para o Brasil
Fonte: Dados Primários. 2008.

Foi analisado também dos clientes do hotel que já haviam vindo para o Brasil,
quantas vezes já tinham vindo para a cidade de Florianópolis e quantas vezes haviam se
hospedado no San Diego Apart Hotel para que a freqüência de fidelização do hotel pudesse
ser medida. E com esta análise chegou-se à conclusão que a maioria (87,75 %) estava
visitando Florianópolis pela primeira vez e consequentemente se hospedando no Hotel pela
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primeira vez também, o que nos mostra uma grande oportunidade de fidelização dos
clientes através da qualidade do serviço oferecido. Contudo encontra-se urn respondente
que já se hospedou no hotel mais de 5 vezes, conheceu o Hotel em sua 2' visita A cidade e a
partir deste momento se tornou cliente fiel. Pode-se perceber também que dentre os que já
conheciam o Hotel e já haviam se hospedado nele antes, todos estavam retornando pela 2'
vez ao Hotel em sua 2' visita A Florianópolis.
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Figura 11: Fidelizacao do cliente
Foote: Dados Primários, 2008.

Para saber se os processos de publicidade, propaganda e marketing do hotel têm
funcionado foi feita A pergunta de como os hóspedes haviam se informado a respeito do
hotel e a maioria de 52,33 % veio indicada por agência de viagens, o que classifica as
parcerias com as agências como a mais importante fonte de clientes, ou por guias
especializados (31,98 %), sendo que indicação de parentes, amigos e o site da internet
somam os outros 15,70%.
Depois de avaliar como haviam se informado do hotel foi analisado o motivo pelo
qual os hóspedes o escolheram, e mais urna vez a parceria realizada entre o hotel e as
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agências se destaca com 25,58 %, a mesma porcentagem de hóspedes que fez a escolha por
estar localizado na praia de Canasvieiras próximo ao centrinho onde hi serviço de
restaurante, compras, saldo, aluguel de carros e agências especializadas em passeios quase
24 horas diárias e 3 quadras no mar. Mas dentre a opção de outros motivos para que a
escolha fosse realizada podemos citar: piscina climatizada (27,27 %), disponibilidade

no

período (45,46 %), estrutura oferecida (9,09 %), born atendimento ao telefone (9,09 %) e
estrutura de apart- hotel (9.09 %).
Motivo da escolha do Hotel

o preço da diária
• localização
25,58

O qualidade do serviço
0 convênio com enpresa
• conforto
• outro

16 86

Figura 12: Porque escolheu o hotel?
Fonte: Dados Primários, 2008.

A maioria das reservas foi realizada através das agências de viagens (57,56 %),
seguida pelo e-mail (22,09 %), por telefone/fax (18,02 %) e em casos raros (2,33 %)
pessoalmente.
Para os hóspedes portadores de necessidades especiais foram avaliados o serviço e
a estrutura oferecida pelo hotel e pôde-se perceber que quem não tem precisa disponibilizar
deste tipo de serviço realmente não observa se tem adequação ou não, mas dentre os que
fizeram uma avaliação o hotel foi enquadrado como muito bom por 16,28 % ao oferecer
este tipo de atendimento.

73

Percepção as minorias especiais

7,56

13 excelente
▪ rruito bom
O bom

O ruim
• não observei

e

Percepção as minorias especiais (portadores de necessidade fisica, alimentação diferenciada, idosos
fumantes)
Fonte: Dados Primários, 2008.
Figura 13:

Foi medida também a competência dos funcionários com relação à solução de
problemas, já que este é um item presente na normativa 367 da Embratur, e segundo os
hóspedes os funcionários foram muito competentes no atendimento.
Competència dos funcionários com relação à resolução de
problem as

G muito competentes

45,35

• competentes
O norm
O despreparados

• não tive problemas

Figura 14: Atendimento dos funcionários com relação à solução de problemas
Fonte: Dados Primigios, 2008.

Ao analisar a competência dos funcionários na solução foi perguntado qual o maior
motivo segundo a percepção do hóspede que ocasiona os problemas,

e a maioria

considerou como sendo falta de treinamento (3,49 %). Porém a maior parte declarou não
ter tido problemas (91,86 %).
Quando avaliado o tratamento dispensado pelos funcionários 76,74% considerou
como especial à atenção oferecida.
74

Com relação aos funcionários serem bilingUes ou não, um item encontrado na
normativa 367 e considerada importante pela gerente do hotel pela grande rotatividade de
hóspedes estrangeiros, a percepção dos hóspedes foi de que somente alguns funcionários
falam duas línguas ou mais (44,19 %), para 15,70 % dos hóspedes todos os funcionários
são bilingües e com relação ao público brasileiro pode-se perceber que a maioria não se
atentou a este detalhe (36,63 %).
Contudo dos que consideraram que a maioria dos problemas que ocorrem no hotel
tem como causa a falta de capacitação, o que é uma realidade na empresa, pois os
funcionários novos não passam por nenhum tipo de treinamento estruturado, avaliaram a
atenção dispensada pelos funcionários como especial e tiveram a percepção de que
somente alguns são bilingues.

Avaliação dos hóspedes quanto ao serviço disponibilizado
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Figura 15: Avaliação dos hospedes quanto ao serviço disponibilizado
Fonte: Dados Primarios, 2008.

0 tempo despendido para a realização do check-in segundo 43,02 % dos hóspedes
foi considerado rápido, 35,47 % considerou como extremamente rápido, 17,44 % como
normal, 3,49 % lento e 0,58 % extremamente lento. Estes dois últimos casos ocorreram em
decorrência de erros das agências de viagens e horários de vôos disponíveis, pois o horário
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do check-in é As 14 horas, o que dificulta uma melhor coordenação, em casos pontuais.
Assim sendo chega-se A conclusão que estes problemas ocorrem porque a empresa não está
preparada para imprevistos.
0 tempo despendido para a realização do check-out segundo 47,67 % dos hóspedes
foi considerado rápido, 37,79 % considerou corno extremamente rápido, 13,95 % corno
normal e 0,58 % lento.
Quando comparamos as respostas dos hóspedes quanta ao tempo despendido para
entrada e saída do Hotel conseguimos verificar que 51,39% consideraram tanto um quanto
outro como extremamente rápido. E dos que consideraram o check-in lento, 57,14 %
avaliou o check-out em rápido.
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Figura 16: Tempo levado para entrada e saída do Hotel
Fonte: Dados Primários, 2008.

Quando perguntados com relação A estadia no hotel 79.07 % dos hóspedes
avaliaram como excelente, 19,77% como boa e somente 1,16 % corno regular, não tendo
nenhuma avaliação considerada como péssima.
Outra avaliação realizada pelo hóspede foi a de custo e beneficio oferecido na
hospedagem, e 55,81% considerou corn adequado, 40,12 % considerou totalmente
adequado, 3,49 % se declarou

indiferente e

0,58 % considerou inadequado.
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Com relação ao parecer realizado sobre o hotel 47,09 '9/0 avaliou ser excelente
declarando que retornarão, 32,56 % considerou corno muito bom também declarando que
retornarão, 18,60 % se declarou surpreso corn o serviço oferecido e que voltarão corn
certeza, e 1,74 % revelou ter dúvidas se retornará avaliando em bom a estadia no hotel.
Contudo todos os clientes informaram que recomendariam as outras pessoas se
hospedarem no hotel.
Comparando as três avaliações pode-se perceber que a maioria (58,67 %)
considerou a estadia excelente, avaliou o custo e beneficio corno totalmente adequado e
ponderou que a estada durante os dias que permaneceu no Hotel foi excelente e que com
certeza retornarão. Dos que afirmaram que a estada foi boa e que têm dúvidas se retornarão
podemos perceber que a avaliação da estadia variou entre boa e regular e o custo x
beneficio foi julgado corno adequado.
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Figura 17: Avaliação geral do hóspede quanto A estadia no hotel
Fonte: Dados Primários. 2008.

Avaliando a última hora da verdade do cliente com o hotel foi perguntado a respeito
do tratamento dispensado pelos funcionários no momento do check-out, e 59,30 %
julgaram ter sido tratados com muita cortesia, 31,40 % com cortesia

e 9,30 %

consideraram normal.
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4.1.1 Análise questão 15
Esta questão nos mostra os momentos da verdade com os quais o hóspede teve
contato e qual foi sua percepção, além de avaliar itens dispostos na normativa 367 da
Embratur. Caracterizando o apart- hotel como um meio de hospedagem de três estrelas. o
empreendimento deve oferecer: Qualificação mediante critérios específicos dos
funcionários que interagem com o público; Treinamento e orientação do pessoal; Presteza
e cortesia; Serviço de despertador; Monitoramento das expectativas

e impressões do

hóspede, incluindo meios para pesquisar opiniões, reclamaçõ es

e

so Wei° M.- las;

Identificação adequada para os fornecedores de serviço; Apresentação. vestimenta

e

identificação adequadas para os empregados; Serviços de reserva, Serviços de recepção,
Serviços de mensageiro, Serviços de limpeza, Serviços de arrumação, Serviços de
manutenção: no período de 16 horas por dia; Serviços de telefonia no período de 24 horas;
Divulgação dos compromissos e serviços oferecidos ao hóspede (ver item 1.1.5 "e").
Com relação ao serviço de reservas que no hotel é oferecido durante 15 horas
diárias (8h as 23hrs), as maiorias dos hóspedes consideraram o serviço sendo muito
importante (61,27 %) e destes 38.40 % dos clientes avaliaram o serviço como excelente.
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Figure 18: Reservas
Fonte: Dados Primarios, 2008.

0 serviço de estacionamento oferecido pelo hotel foi considerado por 51,57% dos
clientes como muito importante , contudo a maioria não fez uso, pois viajaram de avião ou
excursão de ônibus através da agência de viagens. Mas para os clientes que utilizaram a
garagem a avaliação da maioria foi de ruim a regular, este último classificado como item
decepcionante.
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Figura 19: Estacionamento
Fonte: Dados Primários, 2008.

A recepção do hotel funciona 24 horas por dia com 3 turnos de 8 horas para cada
funcionário, durante o dia são duas funcionárias mulheres e a noite urn funcionário homem
c mais um segurança contratado. Considerado por 67,65 % dos hóspedes como um serviço
mil ito importante à avaliação ficou entre excelente (45 %) e encantado (26 %).
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Figura 20: Recepção
Fonte: Dados Primários, 2008.

A telefonia do hotel também funciona 24 horas por dia pois depende (mica e
exclusivamente dos recepcionistas. Sendo considerado como um serviço importante para
48 4Y0 dos hóspedes, mesmo a maioria não utilizando, dos que fizeram uso ele foi avaliado
como excelente por 30 %.
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Figura 21: Telefonia
Fonte: Dados Primários, 2008.
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A governança do hotel, que funciona em um período de 12 horas, foi avaliada como
urn serviço muito importante a ser prestado pelo hotel por 62,75 % e dentre eles 35 %
considerou como excelente e 32 % como muito bom.
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Figura 22: Governança
Fonte: Dados Primários, 2008.

O serviço de despertador foi considerado como um item importante (42,16 %) e a
satisfação para com o serviço foram excelentes em 32 % das respostas dentre os que
fizeram uso, pois cerca de 80 % não utilizou o serviço.
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Figura 23: Serviço de Despertador
Fonte: Dados Primários, 2008.
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O café da amanha oferecido pelo hotel é feito pela gerente Maria Bolsan, e é
servido no período das 7:30 as 10:00 horas. Dos hóspedes 70.10 % consideram o serviço
muito importante e a avaliação de quase 50 % foi de que o serviço é excelente.
Serviço de Café da Manhã
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Figura 24: Serviço de Café da Manhã
Fonte: Dados Primários, 2008.

As instalações e os equipamentos oferecidos pelo hotel foram considerados pelos
hóspedes como de excelente qualidade em quase 50 %, e foi avaliado como urn item muito
importante a ser oferecido em 68,14 % das respostas.
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Figura 25: Instalações e Equipamentos
Fonte: Dados Primários. 2008.

A Area de lazer que o hotel oferece possui sinuca , ping-pong, jogos educativos,
sauna, hidromassagem e piscina além de uma Area ótima para reunião de crianças e jogos
em grupo, que ficam à disposição do hóspede das 7:00 as 21:00 horas. Sendo caracterizada
como muito importante por 55,39 % dos clientes e variando de excelente (30 %) a muito
bom (33 %) na avaliação dos mesmos.
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Figura 26: Area de Lazer
Fonte: Dodos Primários, 2008.

As suites e quartos que hotel tem à disposição dos hóspedes, onde das 44 unidades
habitacionais: 8 são junior, 4 são luxo, 4 são luxo casal e 28 standard, foram avaliadas em
excelente por mais de 50 % dos hospedes, os quais consideram que o serviço é para 72 %
muito importante.
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Figura 27: Suites e Quartos
Fonte: Dados Primários, 2008.

A limpeza e organização do hotel não depende somente das governantas mas
também dos recepcionistas, que além de supervisionarem o serviço realizado relacionam a
ordem que os quartos receberão arrumação, de acordo com o horários de trabalho das
governantas este serviço é oferecido durante 12 horas diárias. Sendo considerado por quase
75 % dos hospedes como muito importante, o serviço foi avaliado como excelente pela
maioria.
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Figura 28: Organização/ Limpeza
Fonte: Dados Primários, 2008.

E por fim uma avaliação dos uniformes que os funcionários usam, onde as
governantas têm uma bermuda azul e camiseta branca sem nenhum tipo de logo do hotel e
as recepcionistas do dia usam camisete branca também sem nenhuma identificação, e os
funcionários da noite não usam nenhum padrão de roupa. Este tipo de identificação através
do uniforme foi considerado como importante por quase 50 % dos hospedes e estes
avaliaram como muito bom (40 %)

e

bom (31 %)

o que o

hotel oferece.

Uniformes/ Vestimentas
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Figura 29: Uniformes/ Vestimenta
Fonte: Dados Primários, 2008.

4.2 Análise questão aberta
Foi também deixado um campo no questionário para que os hóspedes deixassem
por escrito suas criticas ou sugestões , e os principais pontos levantados foram separados
por categorias de análise de acordo com a estrutura do hotel:
a) Recepção
I. supervisionar melhor as Areas de lazer nos período de silêncio;
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2. disponibilizar aluguel de material de praia;
3. melhor controle do tempo de utilização da hidromassagem;
4. estender horário do check-out para as 12 horas, As 10 horas é fora dos
padrões já que o check-in é realizado a partir das 14horas;
5.

melhorar e dar mais atenção ao serviço de despertador, pois falhou coin um
dos hospedes e este perdeu o passeio que havia reservado;

6. disponibilizar guia turístico ou fazer convênio com agência de viagens para
disponibilizar uma pessoa para ficar A disposição dos hóspedes para
informações de locais aonde ir e corno chegar.
E) Unidades Habitacionais

I.d isponibi izar ma is travesseiros nos quartos;
2-

ceder toalhas mais macias;

3.

oferecer material de limpeza de louças para a cozinha (esponja e
detergente);

4.

colocar microondas em todos os quartos;

5_ aumentar o tamanho da cama de casal;
6.

melhor aquecimento da água nos chuveiros e oferecer torneira corn duas
saídas (para água quente e gelada);

7. colocar ponto de internet nos quartos;
8. oferecer amostras grátis de xampu e condicionador, assim como é feito com
o sabonete;

9. banheiros maiores e adaptados para pessoas portadoras de necessidades
físicas;

10. ruído do ar-condicionado é muito alto;
I 1. colocar urn móvel mais apropriado para o banheiro, onde o material de

higiene pessoal possa fi car guardado de forma mais higiênica.
c) Area Social e de Circulação
1.

oferecer um estacionamento maior, coberto e asfaltado, já que na alta
temporada o estacionamento disponível é insuficiente e é necessário locar o
terreno ao lado e contratar um vigia 24 horas por dia para que os carros
fi quem guardados corn segurança;

2.

estacionamento deve ser gratuito, o valor cobrado da diária é de R$ 15.00;

3.

disponibilizar máquinas de refrigerante no hall de entrada assim como ffistfood;
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4.

colocar ar condicionado na recepção, o que se toma inviável já que o hotel
possui toda a sua area comum de corredores vazada;

5.

acústica é muito ruim, o barulho todo é percebido dentro dos apartamentos;

d)

Area de Reereaçâo e Lazer

I. aumentar o tamanho da piscina, o que se torna inviável pois a estrutura
física do hotel não permite;
2.

aumentar a area de lazer, o que _la esta sendo providenciado com o
equipamento de mais uma sala de jogos coberta;

3.

aumentar o horário de funcionamento para as 22 horas, o horário estipulado
muito curto (17h as 20h);

4.

programar a sala de jogos e oferecer urna maior diversidade de jogos e
entretenimento para crianças;

5.

aumentar o horário de funcionamento da piscina e das saunas;

6.

não cobrar as sessões da sauna e da hidromassagem, todos os hóspedes tem
direito quando realizam a reserva a urna sessão de cada e após o uso desta é
cobrado um valor de R$ 10,00;

7.

disponibilizar academia, este espaço foi retirado na temporada de 2006/2007
pois foi percebido uma grande ociosidade do serviço oferecido

e uma

grande manutenção dos aparelhos, então eles optaram por tirar para ampliar
a area de razer com mais um salão de jogos.
e) Serviços Oferecidos
a.

maior variedade do café da manhã entre os dias da semana;

b.

estender o horário do cafe da manhã das 10h para as 101130111;

c.

oferecer ceia de Ano Novo, assim como de Natal (não L1 o hotel quem
disponibiliza pois não possui restaurante, mas tem acordo com os
restaurantes das proximidades de reserva e entrega em horário estipulado);

d.

padronizar horário de limpeza dos quartos, além de mais agilidade da
limpeza;

a- lavagem de louça;
11 melhorar o chá servido no café da manhã;
g.

oferecer cafe da tardc e jantar;

h.

oferecer serviço de lavagem da louça dos quartos sem ser cobrada a taxa de
RS 5,00;
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I.

colocar placa corn identificação dos alimentos do café da manhã nos dois
idiomas (português e espanhol)

j.

garçom utilizar roupas mais adequadas para reposição dos alimentos (touca
e avental);

k.

oferecer serviço

de restaurante ou disponibilizar urna gama maior de

cardápios e restaurantes que entregam na regido;
I.

colocar internet wireless;

m. disponibilizar uma maior quantidade de computadores para o uso da
interact, levando-se em conta que o hotel tem apenas duas máquinas e cobra
um valor muito alto pela sua utilização (R$ 0,14/ minuto).
O campo de criticas e sugestões foi utilizado prioritariamente para sugestão destas
melhorias acima descritas, mas também para agradecimentos quanto ao serviço oferecido

c

grandes elogios a respeito do trabalho em família desenvolvido pela empresa, muitos
ficaram bem entusiasmados com o âmbito familiar no qual estavam inseridos.
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S CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revolução nos serviços esta ganhando força rapidamente. Em todas as
grandes

de

organizações

serviços,

as empresas mais destacadas

estão agindo

agressivamente, para fazer da qualidade, segundo a percepção do cliente, sua vantagem
competitiva.

Empresas aéreas, cadeias de hotéis, hospitais,

empresas de serviços

financeiros , bancos, empresas de serviços púbicos, restaurantes de fast-food e empresas de
telecomunicações

—

citando algumas —cstdo mobilizando suas forças produtivas e estrutura

organizacional para

prover

serviços

de

qualidade.

A gerência

dc serviços está

transformando na nova arma corporativa para a conquista de clientes. A demanda por
informações e capacitação ern administração de serviços está crescendo aos saltos.
Os executivos estão começando a perceber que o antigo modelo de manufatura — a
abordagem tipo "General Motors" para a gerência — não funciona mais para empresas de
serviços. Existe urna grande diferença entre seguir instruções e assumir responsabilidade
por resultados humanos.
Segundo Albrecht virar a pirâmide de cabeça para baixo, ou seja, atender os
clientes como se estivessem no topo da pirâmide — fazendo

se suas capacidades.

necessidades e problemas o foco central de gerência — resulta em entusiasmo, motivação e
comprometimento dos funcionários, produzindo serviços superiores.
A seguir serão apresentadas as conclusões relativas aos objetivos da pesquisa
constituídos no inicio. Inicialmente, seguem as análises quanto aos objetivos específicos do
estudo e, a seguir as análises genéricas incluindo sugestões de melhorias.
O presente estudo teve por objetivo analisar a qualidade do serviço oferecido pelo
San Diego Apart Hotel segundo a percepção dos hóspedes na temporada de verão
2007/2008 (novembro a abril). A pergunta norteadora para a realização deste foi:
Qual o grau de satisfação que o cliente tem em relação ao atendimento prestado
pelo San Diego Apart Hotel, considerando os diversos momentos de contato e levando-se
em conta o ciclo de serviços?

Metodologicamente, o estudo apresenta características de pesquisa cienti fica, do
campo

social,

interdisciplinar, descritiva,

de natureza

qualitativa

c quantitativa.

caracterizando-se como um estudo de caso. As etapas para a realização da pesquisa foram
respectivamente, o levantamento bibliográfico, coleta de dados primários por meio de
documentos e entrevistas não-estruturadas com os donos da empresa, coleta de dados
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secundários através do questionário aplicado aos hospedes e análises quantitativas e
qualitativas do material obtido.

As variáveis analisadas compreendem: o grau de satisfação do cliente sobre o
atendimento prestado pelos funcionários

da linha de frente no contexto do Ciclo

de

Serviços; o per fi l do cliente que se hospeda no Hotel; o cumprimento por parte do I lotel e
a forma deste quanto ao disposto na Deliberação Normativa 367 da EMBRATUR, ma's
especificamente no item 1.5 que trata do Atendimento ao Hóspede: o tempo

de

permanência dos clientes no Hotel e o grau de fidelização. A população estudada
representa a demanda turística do hotel ern estudo, sendo a amostra calculada com base na
formula da população infinita, representado por 204 individuos.
Os objetivos específicos do estudo foram plenamente alcançados podendo ser
reunidos na seguinte explicação a seguir.
Com relação

ao primeiro objetivo pode-se perceber através dos cruzamentos

realizados entre as variáveis pesquisadas que a avaliação de modo geral pode ser
considerada como ótima, com altos em pontos corno alimentos e bebidas, telefonia,
recepção e reservas e considerada como defasada principalmente na governança, pelo
atraso na limpeza e desorganização na ordem de limpeza dos quartos.
Uma questão que necessita ser analisada corn mais cautela, pois há a necessidade de
urn funcionário para fi car somente na organização e conferência da limpeza dos quartos,
principalmente nos dias de grande movimento de check-in e check-out. Pois somente com
os recepcionistas para atender os hóspedes e ficar com mais esta função, há dias em que é
impossível realizar o atendimento

a demanda

e sobrecarrega as funções

Para que o segundo objetivo fosse alcançado analisaram-se as primeiras questões
(sócio-econômicas) do questionário. Os estudos de campo possibilitaram perceber que
público do Hotel é jovem e tem como base famílias e casais de 26 a 35 anos. Quase a
totalidade dos hospedes estava viajando a lazer, pelo fato da época do ano cm que o hotel
funciona (novembro a março - temporada de verão 2007/2008) compreender as férias da
maioria dos trabalhadores nacionais e do Cone Sul da America.
A renda mensal da maioria varia de R$ 1001,00 a R$ 3000,00, mas 80 % dos
hospedes pesquisados tem urna renda acima de 3 salários mínimos sendo classificado como
um público de classe média e média alta (A e B).
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Dentre a proveniência destes turistas percebeu-se que a maioria era de turistas
internacionais provindos da América do Sul corn predominância de argentinos, e coin
relação aos turistas nacionais os estados que mais apresentam fluxo para Florianópolis são
respectivamente: São Paulo, Rio Grande do Sul, Parana, Santa Catarina, Minas Gerais,
Goias, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul_
Na análise do terceiro objetivo foram utilizadas as avaliações feitas na questão
quinze que envolveu todos os itens dispostos na normativa 367 da EMBRATUR.
Como o Apart- hotel avaliado caracteriza-se como urn meio de hospedagem de três
estrelas, o empreendimento deve oferecer: Qualificação mediante critérios específicos dos
funcionários que interagem com o público; Treinamento e orientação do pessoal; Presteza
e cortesia; Serviço

de despertador; Monitoramento das expectativas e impressões do

hóspede, incluindo meios

para

Identificação adequada para

pesquisar opiniões, reclamações

e solucioná-las;

os fornecedores de serviço, Apresentação. vestimenta e

identificação adequadas para os empregados; Serviços de reserva, Serviços de recepção.
Serviços de mensageiro, Serviços de limpeza,

Serviços de arrumação, Serviços

de

manutenção: no período de 16 horas por dia; Serviços de telefonia no período de 24 horas:
Divulgação dos compromissos e serviços oferecidos ao hospede (ver item 1.1.5 "el.
com relação

a estes requisitos o Hotel cumpre:

com a apresentação

dos

funcionários que estão sempre bem portados e vestidos discretamente de acordo com o que
a função pede; oferecendo durante 15 horas diárias (8h as 23hrs) o serviço de reservas,
durante 24 horas em 3 turnos o serviço de recepção, durante 12 horas o serviço de
mensageiro, serviço de limpeza em um período de 12 horas diárias (período em que as
camareira ficam no Hotel), serviço de arrumação durante 24 horas pois no período em que
as camareiras não se encontram são os recepcionistas que realizam este trabalho,

serviço

de manutenção realizado durante qualquer horário do dia mas não existe um funcionário
especifico para a função; serviço de telefonia durante 24 horas diárias já que a recepção
funciona neste mesmo período; e divulgação dos compromissos e serviços oferecidos ao
hospede, através de informativos que ficam atras de porta de cada um dos quartos.
E deixa a desejar principalmente com relação à qualificação dos funcionários que
interagem

com

o público,

pois estes por

experiências anteriores

em

outros

estabelecimentos é que alcançaram à qualificação bastante elogiada pelos hóspedes
respondentes; com relação ao treinamento dispensado aos funcionários, ponto bastante
percebido pelos hospedes quando questionados

a respeito do motivo dos problemas
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ocorridos; no monitoramento das expectativas e impressões do hospede, já que esta foi
primeira pesquisa realizada;

e

na vestimenta

e identificação

adequadas para os

empregados, pois somente as governantas andam uniformizadas, os recepcionistas usam o
mesmo padrão de roupa mas não uniformes em si.
Para que o quarto objetivo fosse obtido avaliou-se a questão 7 e o cruzamento das
questões 9 e 10 e percebeu-se que basicamente o tempo de permanência dos hóspedes Ihi
de uma semana, já que há facilidades para este período no momento da reserva.
Pois o Hotel depende fundamentalmente das agências operadoras que trazem os
turistas estrangeiros e estes fazem pacotes de uma semana porque dependem muitas vezes
dos dias e horários dos Nicks, o que ocasiona para os turistas nacionais que peguem
períodos lechados para que não de urn over book nas reservas dos quartos. As operadoras
deixam os períodos de maior movimento já bloqueados no inicio da temporada mesmo sem
ter clientes, pois sabem da procura de última hora

e da dificuldade de encontrar

disponibilidade.
A Hotel ainda não mantém uma carteira regular de clientes fidelizados, mas
segundo analise ha grande chances de vários clientes se tornarem fiéis através da qualidade
do serviço prestado e avaliado pela maioria como muito bom. Muitos estavam vindo
Florianópolis pela primeira vez, mas dos que já estão vindo pela r vez também foi a 2" vez
que se hospedaram.
No quinto e último objetivo procurou-se propor ajustes ou políticas de gestão que
otimizem o grau de satisfação do cliente. E considerou-se que para que o serviço seja
prestado com qualidade, 6. preciso definir algumas maneiras de conseguirfeedback regular
e inlbrmalmente dos clientes. E necessária a elaboração de um veiculo de comunicação que
gere uma amostra informal da opinião dos clientes.
Mas para que realmente a satisfação do cliente seja alcançada é necessário no
somente saber a opinião dos hospedes quanta ao serviço e ao espaço oferecido como
também realizar as melhorias que eles sugerem ou tentar se aproximar ao máximo deste
objetivo, segundo possibilidades.
No caso do San Diego Apart Hotel as melhorias devem se concentrar, com relação
aos serviços em: supervisionar melhor as areas de lazer nos período de silëncio;
disponibilizar aluguel de material de praia; melhorar controle do tempo de utilização da
hidromassaQem; estender horário do check-out para as 12 horas; melhorar

e dar mais
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atenção ao serviço de despertador; e disponibilizar guia turístico ou fazer convénio com

'agência de viagens para disponibilizar unia pessoa para ficar A disposição dos hospedes
para informações de locais aonde ir e corno chegar.
Corn relação as unidades habitacionais o que se sugere é principalmente: oferecer
material de limpeza dc louças para a cozinha (esponja e detergente)ou oferecer este serviço
sem cobrança de taxa extra; colocar microondas em todos os quartos; melhorar
aquecimento da água nos chuveiros e oferecer torneira corn duas saídas (para água quente e
gelada); colocar ponto de Internet nos quartos; e colocar um móvel mais apropriado para o
banheiro, onde o material de higiene pessoal possa ficar guardado de forma mais higiênica.
Quando sugeridas melhorias na Area social e de circulação o ponto mais
relevante é o estacionamento, onde foram feitas sugestões de aumentá-lo, cobri-lo, asfirltalo e principalmente ser gratuito;

Na area de recreação e lazer é sugerido: aumentar a area de lazer, com mais
jogos MI-antis e equipamentos; aumentar o horário de funcionamento da hidromassagent

piscina c sauna para as 22 horas; voltar a disponibilizar academia.
Com relação aos serviços oferecidos recomenda-se: maior variedade do cafe da
manhã entre os dias da semana e estender o horário do café da manhã para as 101130m;

padronizar horário de limpeza dos quartos, além de mais agilidade da limpeza; garçom
utilizar roupas

mais adequadas para reposição dos alimentos (touca e avental);

disponibilizar uma maior quantidade de computadores para o uso da Internet, levando-se

em conta que o hotel tem apenas duas máquinas e cobra um valor muito alto pela sua
utilização (R$ 0)4/ minuto) ou abaixar o preço cobrado pela utilização.
Após toda a explanação anterior pode-se concluir que o Hotel pesquisado possui
muitos pontos fortes e gera para a maioria dos clientes uma satisfação com relação aos

serviços e em muitos casos surpreende as suas expectativas, o que nos leva a acreditar que
estão seguindo pelo caminho correto, o do serviço com qualidade. Não há urna grande
gania de clientes fidelizados, mas sim possibilidade para qua este número aumente
mediante os melhoramentos sugeridos.
Com relação ao ciclo de serviços onde são encontrados os momentos de verdade
entre o cliente e os funcionários pode-se avaliar que os problemas encontrados foram
solucionados da melhor forma possível, não deixando nenhum cliente insatisfeito e foram

supridos todos os desejos expostos. Ou seja, os momentos da verdade podem ser
considerados satisfatórios.
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Tratando-se da classificação do Hotel mediante a normativa da EMBRATUR,
podemos classificá-lo como 3 estrelas pois supre os serviços necessários para que
categoria lhe seja concedida, encaixando-se no perfil sugerido pela mesma. •
Como se pode observar, o estudo no aspecto genérico evidencia a satisfação dos
clientes em relação à empresa focada, no entanto, existem problemas pontuais que são
merecedores de maior atenção e tomada de decisões para superá-los. Provavelmente só
desta forma a empresa poderá disputar este vasto mercado, onde a competência pode ser
mostrada por meio de ações que valorizem os aspectos intrínsecos da Qualidade Subjetiva,
bem como, da Qualidade Objetiva, solidificando-se

e oferecendo

diferenciais de

competitividade duradouros.
Com isto chega-se a urna resposta
-

a pergunta norteadora do trabalho:

0 grau de satisfação que os clientes tern em relação ao atendimento prestado

pelo San Diego Apart I lotei é bastante alto".
Esta afirmação tem respaldo de quem realmente vivenciou a maioria dos pontos
definidos no Ciclo de Serviços, onde os diversos momentos de contato the propiciaram
satisfação ao ponto de decidirem que voltarão a se hospedar no apart-hotel.
Concluindo, convem lembrar o que Almeida (1995) diz quando se refere ao
cliente:

O julgamento da qualidade acontece a toda hora, na cabeça do cliente. E muda a

cada momento. O cliente hoje não é o mesmo que o de ontem nem sera o mesmo de
amanhã". Evidencia também que a tendência é ele ficar cada vez mais exigente, por isso a
ação decorrente da pesquisa sobre suas necessidades e expectativas deverá ser constame no
âmbito organizacional.
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ANEXO 1 : Questionário antes do teste

QUESTIONÁRIO

N°

Sexo:
1)
( ) Feminino
( ) Masculino
2)

Pais de Origem:

( ) Brasil. Cidade e Estado?
( ) Argentina
( ) Outro. Qual?
Motivo da viagem:
3)
( ) Lazer
( ) Sande
( ) Negócios
( ) Eventos/ Trabalho (treinamento, reuniões, etc)
( ) Outros. Qual?
Comunicação em relação ao idioma.
4)
( ) Falo bem português
( ) Entendo bem português
( ) Falo e Entendo bem português
( ) Não entendo português
5)

Idade:

( ) de 18 a 25 anos
( ) de 26 a35 anos
( )de3ó a 45 anos
( ) de 46 a 55 anos
( ) acima de 56 anos
6)
Escolaridade:
( ) I ° grail completo
( ) 2° grau completo
( ) 3 0 grau incompleto
( ) 3 0 grau completo
( ) POs-graduação
( ) Outros. Qual?
7)

Renda mensal (salário mínimo corresponde a RS

):

( ) até I salário mínimo
( ) de 1 a 5 salários mínimos
( ) de 6 a I O salários in in imos
( ) dc 11 a 15 salários mínimos
( ) acima de 15 salários mínimos
8)
( )
( )
( )
( )

Permanência no Hotel:
I dia
aid I semana
ale 2 semanas
mais de 15 dias

Quantas vezes já se hospedou neste Hotel:
9)
( ) la vez
( ) 2 vezes
( ) 3 vezes
( ) 4 vezes
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( )5 vezes
( ) acima de 5 vezes
10)
Quantas vezes já veio para o Brasil? (se for Brasileiro pular questão)
vez
( )
( )2 vezes
( )3 vezes
( ) 4 vezes
( ) 5 vezes
( ) acinia de 5 vezes
1)
Quantas vezes já veio para Florianópolis?
) la vez
)2 vezes
)3 vezes
)4 vezes
)5 vezes
) acima de 5 vezes

Como ficou sabendo a respeito do Hotel?
12)
( ) indicação de parentes
( ) indicação de amigos
( ) agencia de viagens
( ) guia especializados
( ) mídia/ interne[
Porque escolheu este hotel?
13)
( ) preço da diária
( ) localização
( ) qualidade de serviço
( ) convenio com a empresa
( ) con fort°
( ) Outro_ Qual?
I4)
Como foi realizada a sua reserva?
( ) pessoalmente
( ) por telefone
( ) através da agência de viagens
( ) via fax
( ) por e-mail

Corn quem está viajando?
15)
( ) sozinho
( ) colegas de trabalho
( ) fam i I iares
( ) amigos
16)
Quem escolheu Florianópolis como destino de viagem?
( ) eu mesmo
( ) empresa
( ) familiares
( ) amigos
Porque escolheu esta época do ano?
17)
( ) férias
( ) clima
( ) custo
( )participação cm event o

IS)

Avalie

OS

serviç os oferecidos:
Considere o serviço

o

0
=,...,

.=

R

n
-.

74
n:..

al

(T.

Reserva
Portaria
Manobra e
estacionamento
Recepção
Telefonia
Lavanderia
Governança
Area de lazer
Serviço de
despertador
Bar/ Restaurante
Instalações e
F.quipmnentos
Serviço de
re rei ções
Suites/ Quartos
Limpeza
Uni formes/
Vestimenta
Percepção para atendimento as minorias especia s (Fumantes, idosos,
necessidades especiais e alimentação diferenciada)
( ) excelente
( ) mono bom
( )bom
( ) ruin
n ão observei
(
19)

portadores de

Atendimento com relação à solução de problemas, os tlinciondrios:
20)
( ) são mono competentes
( ) competentes
( ) normais
( ) despreparados
( ) não tive problemas
Segundo minha observação, os problemas ocorrem no Hotel por:
21)
( ) falta de treinamento
( ) fat ta de motivação
( ) fal La de in teresse
( ) Him de manutenção
( ) não observei
22)

0 tratamento dispensado pelos funcionários do Hotel é personalizado, ou seja, pode ser
considerado especial:

I 00

Sem

0

C17

='oc

Iiuporta nci a

CO

r•

M ui t o

5

Z
=,
o

I m po rt ant e

E

.x'
E.

a.

n
n
'rr
o

Fi quei
d ece pci onad o

Fi quei
encant ado

Atendimento/ Serviços

ro
x

) Sim
Não

23)

Os funcionários são bilingües:

( )Si m
( )Não
24)
0 tempo que levou para concretizar a entrada no
( ) extremamente rápido
( ) rápido
( ) normal
( ) lento
( ) extremamente lento

I lotei (check-in), foi:

25)
0 tempo que levou para concretizar a saída no Hotel (check-out), foi:
( ) extremamente rápido
( ) rápido
( ) normal
( ) lento
( ) extremamente lento

26)

Ao sair do Hotel foi tratado pelos funcionários coin:

( ) muita cortesia
( ) cortesia
( ) normal
( ) com indiferença
( ) indelicadeza

27)

Sue avaliação sobre a estada:
( ) excelente
( ) b oa
( ) regular
( ) péssima
28)
Avalio o custo x beneficio obtido durante a estadia:
( ) totalmente adequado
( ) adequado
( ) indiferente
( ) inadequado
( ) totalmente in

29)

Meu parecer sobre o Hotel considerando o todo:
( ) surpreendeu-me, voltarei
( ) excelente, voltarei
( ) muito bom, voltarei
( ) bom, tenho dúvidas
( ) ruim, não voltarei
30)

Recomendada este Hotel para amigos e parentes?

( ) Sim
( ) Não

Criticas e Sugestões:

Muito Obrigado pela colaboração!
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ANEXO 2

Questionário depois do teste
N° questionário:
Tipo apto:
Data de entrega:

QUESTIONÁRIO

APTO:

Este questionário é de cunho universitário, servindo meramente para estudos. Tem por finalidade dar
base ao estudo sobre a qualidade do serviço oferecido pelo San Diego Apart Hotel,

I.
Sexo:
) Feminin o
) Masculino

)
)
)
)
)
)

Pais de Origem:
2.
Brasil. Cidade e Estado?
Argentina
Uruguai
Chile
Paraguai
Outro. Qual?

)
)
)
)
)

3.
Motivo da viagem:
Lazar
Saúde
Negócios
Eventos/ Trabalho (treinamento, reuniões, etc)
Outros. Qual?

)
)
)
)

4.
Comunicação em relação ao idioma: (se for Brasileiro pular questão)
Fa lo bem português
Entendo bem português
Fah) e Entendo bem português
NA° entendo português

Idade:
5.
) de 18 a 25 anos
) de 26 a 35 anos
) de 36 a 45 anos
)de4úa55anos
( ) acima de 56 anos

(
(
(
(

Renda mensal:
6.
( ) até R$ 1.000,00
( ) de R$ 1.001,00 a FtS 3.000,00
( ) de R$ 3.001,00 a RS 5.000,00
( ) de P35.001,00 a P38.000,00
( ) acima de R$ 8.000,00

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Permanência no Hotel:
7.
de 1 dia a 3 dias
de 4 dias a 7 dias
de 8 dias a 10 dias
de 11 dins a 15 dias
mais de 15 dias
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8.
Quantas vezes já veio para o Brasil? (se for Brasileiro pular questão)
) 1' vez
) 2 vezes
)3 vezes
)4 vezes
) 5 vezes
) acima de 5 vezes
9.
Quantas vezes já veio para Florianópolis?
) 1" vez
)2 vezes
)3 vezes
)4 vezes
)5 vezes
) acima de 5 vezes
10. Quantas vezes já se hospedou neste Hotel:
) la \fez
) 2 vezes
)3 vezes
) 4 vezes
) 5 vezes
) acima de 5 vezes
11. Como ficou sabendo a respeito do Hotel?
) indicação de parentes
) indicação de amigos
) agencia de viagens
) guia especializados
) midia/ internet
12. Porque escolheu este Hotel?
( ) preço da diária
( ) localização
( ) qualidade de serviço
( ) convenio com a empresa
( ) conforto
( ) Outro. Qual?

(
(
(
(

)
)
)
)

U. Corno foi realizada a sua reserva?
pessoalmente
por telefonei fax
através da agência de viagens
por e-mail

14. Com quem esta viajando?
( ) sozinho
( ) colegas de trabalho
( ) film iliares
( ) amigos
( ) acompanhante (namorado, noivo, esposo, etc)
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15.

Avalie, no quadro abaixo, os serviços oferecidos pelo 1 lotei:

Considere o serviço

Fi qtiei

d ece pci onad o

M uito B orn

Excel ente

Fi quei
encantad o

Atendimento/ Serviços

m
o
3

-a),
...,
z.
=
=
_.

=,
-o 'K
4 =.
—
o
(

-7,
o
.74
w

o
7-1

Ia.
F:

rs'

15.1) Reserva
15.2) Estacionamento
15.3) Recepção
15.4) Telefonia
15.5) Governança
15.6) Serviço de
despertador

15.7) Serviço de
café da manha

15.8) Instalações e
Equipamentos
15_9) Arcade lazer
15.10) Suites/
Quartos

15.11) Limpeza/
Organ ização

15.12) Uniform es/
Vestimenta
Percepção para atendimento as minorias especiais (fumantes. idosos, portadores de
necessidades especiais e alimentação diferenciada)
( ) excelente
( ) mui to bom
( ) bom
( ) ruim
( ) não observei
16.

I 7. No atendimento com relação à solução de problemas, os funcionários:
) são muito competentes
) competentes
) normais
) despreparados
) não tive problemas
18. Se ¡eve problemas, em sua opinião eles ocorrem no Hotel por:
) falta dc treinamento
) falta de motivação
) falta de interesse
) falta de man utenção
) não tive problemas

19.

0 tratamento dispensado pelos funcionários do Hotel é personalizado, ou seja, pode ser
considerado especial:

( ) Sim

I 04

til

ri

) Não
)Não observei
20. Os funcionários são bilingOes:
) Sim, todos.
) Sim, alguns.
)Não.
) Não observei.
21. 0 tempo que levou para concretizar a entrada no Hotel (check-in), foi:
) extremamente rápido
) rápido
) normal
)lento
) extremamente lento

)
)
)
)

22. Sua avaliação sobre a estada:
excelente
boa
regular
péssima

23. Avalio o custo x beneficio obtido durante a estadia:
) totalmente adequado
) adequado
) in di ['creu te
) inadequado
) totalmente inadequado
24, Meu parecer sobre o Hotel considerando o todo:
) surpreendeu-me, voltarei
) excelente, voltarei
) muito bom, voltarei
) bom, tenho dúvidas
) ruim, não voltarei
25. Recomendaria este Hotel para amigos e parentes?
) Sim
) Não. Por quê?

FAVOR RESPONDER AS 2 PERGUNTAS SEGUINTES SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO
DO CIIECK-OUT, NO MOMENTO DA ENTREGA DO QUESTIONÁRIO NA RECEPÇÃO:
26. 0 tempo que levou para concretizar a saida no Hotel (check-out), foi:
( ) extremamente rápido
( ) rápido
( ) normal
( ) lento
( ) extremamente lento
27. Ao sair do Hotel foi tratado pelos funcionários com:
( ) muita cortesia
( ) cortesia
( ) normal
( ) com indiferença
( ) indelicadeza

Criticas e Sugestões!

Muito Obrigado pela eolaborae5o!
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ANEXO 3 : Questionário depois do teste e traduzido para o espanhol
N° questionário:
Tipo apto:
Data de entrega;

CUE STIONARIO

APTO:

Este cuestionario es de origen universitario, sirviendo meramente para estudios. Tiene por finali dad
dar base al estudio sobre la calidad del servicio ofrecido por San Diego Apart Hotel.
I.
Sexo:
( ) Feminino
( ) Masculino
2.
Pais de Origen:
( ) Brasil. Ciudad y Estado?
( ) Argentina
( ) Uruguay
( ) Chile
( ) Paraguay
( ) Otro. On)?

3. Motivo del viaje:
( ) Vacaciones
( ) Salud
( ) Negocios
( ) Eventos/ Trabajo (congresos, cursos, reuniones, etc.)
( ) Otro. Cual?
4. Comunicación con relaciOn al idioma:
( )Ilablo bien portugués
( ) Entiendo bien portugués
( ) Habit) y Entiendo bien português
( ) No entiendo bien português
5. Edad:
) de 18 a 25 anos
) de 26 a 35 anos
) de 36 a 45 aims
) de 46 a 55 afios
) mas de 56 afios
6. Salario mensal:
) hasta US 1.000,00
) de U$ 1.001,00 a US 3.000,00
) de US 3.001,00 a US 5.000,00
) de U$ 5.001,00 a US 8.000,00
) rmis de US 8.000.00
Permanencia en, el Hotel:
1 dia a 3 dias
4 dias a 7 dias
8 dias a 10 dias
11 dias a 15 dias
más de 15 dias
7.

)
)
)
)
)

de
de
de
de
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8. Cutintas veces ya vino a Brasil?
( ) la vez
( ) 2 veces
( ) 3 veces
( )4 veces
( )5 veces
( ) Inds de 5 veces
9. Cuantas veces ya vino a Florianópolis?
( ) rvez
( ) 2 veces
( ) 3 veces
( ) 4 veces
( ) 5 veces
( ) mis de 5 veces
10. ("Llamas veces ya se hospedo en este Hotel:
( ) vez
( )2 veces
( )3 veces
( ) 4 veces
( ) 5 veces
( ) mils de 5 veces
II. Como se enter() respect() del Hotel?
( ) indicación de parientes
( ) indieucion de amigos
( ) agencia de viajes
( ) guia especializada
( ) midia/ internet
12. Porque escogio este llotel?
( ) precio de la diaria
( ) local izaci on
( ) calidad de servido
( ) con venio con la en presa
( ) confort
( ) Otro. Coal?
13. Cómo rue realizada su reserva?
( ) personalmente
( ) por telgono/ fax
( ) a través de agencia de viajes
( ) por e-mail
14. Con quid» esta viajando?
( ) solo
( ) compaficros de trabajo
( ) fitmiliares
( ) amigos
( ) acom paa an Les (enamorado, novio, esposo, etc)
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IS. Eva léle. en el cuadro signiente. los scrvicios ofrecidos:

to
r

o
N
co.

M uy Im port ant e

o
‘-‹

B llell0

Excel e nte

Quedé

encant ad o

Atención/ Servidos

atuev o dwt

1

Considere cl scrvicio

-o

Fl

I Si) Reserva
15.2) Estacionamiento
15.3) Recepción
15.4) Telefonia
15.5) Organ ización
del limpieza
15.6) Servicio de

despertador
15.7) Servicio de
desayuno
15.8) Instalaciones y
Equipamientos
15.9) Area de
recreación
15.10) Suites/
Cuartos
15.11) Limpieza /

Organ ización
15.12) Uni formes/
Vestimenta
16. Percepción para el ate idimiento de minorias especiales (fumadores, ancianos, portadores de
necesidades especiales y al imentación diferenciada)
) excelente
) muy bueno
) bueno
) maio
) no observe
17. Atención relacionada a solución de problemas por parte de los empleados:
) son muy competentes
) competentes
)nonnalcs
) no preparados
) no Love problemas

18. Si ttivo problemas, segnit su opinion ocurren en el Hotel por:
( ) envoi amiento
( ) Fita de motivación
( ) falta de interés
( ) falta de manutención
( ) no love problemas

19. El servicio brindado por los empleados Del Hotel es personalizado, o sea, ¡me& ser
considerado:
( ) Si
( ) No
( ) No observé

1 08

)
)
)
)

20. Los empleados son bilingues:
Si, todos.
Si, algunos.
No
No observe

21. El tiempo que Ileve par concretar la entrada en el Hotel (check-in), the:
) extremadamente rápido
)rapido
) normal
) lento
) extremadamente lento
27. Su evaluación sobre la estadia:
) excelente
) buena
) regular
) pies i ma
21 EvaIne el costo x beneficio durante la estadia:
) totalmente adecuado
) adccuado
) indiferente
) inadecuado
) totall11CIlte inadecuado
24. Mi parecer sobre el Hotel considerando el todo:
) me sorprendia volvere
) excelente, volverd
) muy bueno, volveré
) bueno, tengo cludas
) maio, no volvere
25. Recomendaria este Hotel para amigos y parientes?
)Si
(
( ) Na Porque?
POR FAVOR RESPONDER LAS 2 PREGCNTAS SIGUIENTES SOLAMENTE DESPUES DE I,A
REALIZACION DEL CHECK-OUT, EN EL MOMENTO DE ENTREGA DEL CUESTIONARIO EN
LA RECEPCION!
26. El tiempo que Ileve par concretar la salda del Hotel (check-out), The:
( ) extremadamente rápido
( ) rápido
( ) normal
( ) lento
( ) extremadamente lento
27. Al salir del Hotel fue tratado por los empleados con:
( ) much cortesia
( ) cortesia
( ) normal
( ) con indiferencia
( ) indelicadeza
Criticas y Sugerencias:

Muchas gracias por su colaboración!
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ANEXO 4: Tabelas e Gráficos de todas as questões tabuladas
1)
SEXO

RESPOSTAS PORCENTAGEM

feminino
masculino

114

55,81

90

44,19

TOTAL

204

100

Se xo

0
5551

.• irnscuino

2)
NACIONALIDADE

brasileiro
argentino
uruguaio
chileno

RESPOSTAS PORCENTAGEM
72
35,47
64

31,40

45

22,09

21

10,47

0
2

0,00
0,98

204

100

paraguaio

outro
TOTAL
Nacionahdade

o brasileoro
• argenloo
o uguaguan
CI Chien°
• paragualo
narro

OPÇÃO OUTROS

estados unidos
bolivia

TOTAL

RESPOSTAS PORCENTAGEM
1
50
1
50
2
100
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Outros palseS

▪ estaclos unstos
• bolANI

RESPOSTAS PORCENTAGEM
2
3,28
27
37,70
4,92
4
24
32,79
4
4,92
8,20
6
4
4,92
2
3,28
72
100,00

ESTADOS BRASILEIROS
rio de janeiro
são paulo
minas gerais
rio grande do sul
goiás
paraná
santa catarina
mato grosso do sul
TOTAL
Estados Erasdairos

• node Ammo
S abo pule
O mnas getars

0 no glands do 50

• Ooas
U oalan6
• soots casino
O oleo grosso Os sul

3
MOTIVO DA VIAGEM
lazer
negocio
eventos
outro
TOTAL
Motivo do isoem

2,911
000

fr,

RESPOSTAS PORCENTAGEM
97,09
198
0,00
0
0
0,00
2,91
6
100
204

RESPOSTAS PORCENTAGEM

OUTROS MOTIVOS

aniversario 15 anos
lua de mel
família
TOTAL

16,67
66,66
16,67
99,99

1
4
1
6

I

Canros Motives de a/agent

B areversono 15 anos
• lua de rrei
Dianna

66.66

4
ENTENDIMENTO DA LINGUA PORTUGUESA

RESPOSTAS

6
44
9
70
129

falo bem
entendo bem
falo e entendo bem
não falo português
TOTAL

PORCENTAGEM

4,65
34,11
6,98
54,26
100

Entendimento com relacAo A lingua portuguesa para
hóspedes estrangeiros

4 55

lan bem
26E1034,11

• entendo bem
O lab e entendo born

54

O nde tan português

5
IDADE

18 a 25 anos
26 a 35 anos
36 a 45 anos
46 a 55 anos
mais de 56 anos
TOTAL

RESPOSTAS PORCENTAGEM

26
68
55
37
19
204

12,79
33,14
26,74
18,02
9,30
100

112

Idade

Die a 25 artos
• 264 30 anos
030 a 454105
045 a 55 anos
l•rnas

6)
RESPOSTAS PORCENTAGEM

RENDA MENSAL

42
71

2035
,

de R$ 1001,00 a R$ 3000,00

até R$ 1000,00

34,88

de R$ 3001,00 a R$ 5000,00

27

de R$ 5001,00 a R$ 8000,00

39

13,37
19,19

mais de R$ 8000,00
TOTAL

25

12,21

204

100

Renda

10 ate RS 1030.00
le de RS 1005 00 a 00300000
0 de RS 3001.00400 5000.00
Ode RS 5001.004 RS 8000.00
• rnsis de 00 0000.00

7)
PERMANÊNCIA NO HOTEL

RESPOSTAS PORCENTAGEM

de 1 a 4 dias

7

3,49

de 5 a 7 dias

138
39

67,44
19,19

deli a 15 dias

19

9,30

mais de 15 dias

1
204

0,58
100

de 8 a 10 dias

TOTAL

1 I3

Permenenela no Hotel
0,08 •

O de 1
•

14 dies

de 57 dais

Ode

8110

dais

Ode lia IS dies
•

ire* deis

das

8)
VIAGENS AO BRASIL

RESPOSTAS PORCENTAGEM

1' vez

28
30

21,71

2' vez
3a vez

24

18,60

4a vez

10

7,75

5a vez
mais de 5 vezes
TOTAL

23,26

11

8,53

26
129

2016
,
100

Qua ntidade de vezes que jã veio para o Brasil

0 1 0 vez
• 2. vez
0 30 vez
040

vez

•

veZ

S.

▪ mais de S

vezes

18.60

9)
VIAGENS À FLORIANÓPOLIS

vez
20 vez
3' vez
4a vez
ia

5a vez
mais de 5 vezes
TOTAL

RESPOSTAS

PORCENTAGEM
94
44
25
9
1
31
204

45,93
21,51
12,21
4,65
0,58
15,12
100

I 14

Quantidade de vezes que ¡A veio A Florianópolis

tEl 1 ° vez

▪

vez

CI

3' voe

I:1

4. vez

• 5* vei
13 mite de 5 vezes

10)
RESPOSTAS I PORCENTAGEM

HOSPEDAGEM NO HOTEL
1a vez

180

88 37

2' vez
3a vez

17

8,14

2

1,16

4a vez

4

1,74

5a vez

1

0,58

mais de 5 vezes
TOTAL

0

0,00

204

100

Ouentidade de vezes que J9 se hospedou no Hotel

•

vez

• 2. vez
▪ 3' vez
ci

vez

• 5. vez
El 'reds de 5 vezes

9X10
FIDELIZAÇÃO DO
CLIENTE
Dados
Florianópolis
Contar de Florianópolis
1 vez
Contar de Florianópolis2
Contar de Florianópolis
2 vezes
Contar de Florianápolis2
3 vezes
Contar de Florianópolis
Contar de Floriancipolis2
Contar de Florianópolis
4 vezes
Contar de Florianápolis2
Contar de Florianópolis
5 vezes
Contar de Ftorianápolis2
6 vezes ou mais Contar de Florianópolis
Contar de Florianápolis2
Total Contar de Florianópolis
Total Contar de Florianopolis2

Hotel
1 vez
92
97,87%
37
82,22%
22
91,67%
7
77,78%
1
100,00%
20
64,52%
179
87,75%

2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes Total geral
1
94
1
100,00%
1,06%
1,06%
45
8
100,00%
17,78%
24
2
100,00%
8,33%
9
1
1
100,00%
11,11%
11,11%
1
100,00%
1
31
3
2
5
3,23%
100,00%
6,45%
9,68%
16,13%
5
1
204
2
17
0,49%
100,00%
0,98% 2,45%
8,33%

1 I5

FldelizaçAo do Cliente
100%

—

90%

Hosp e dagem n o Hote l

80%
70%
III 5 vezes

60%

04 vezes
50%

03 vezes

40%

1 vez

vezes

30%
20%
10%

0%

41 -a

S
n

0,2

8

1 vez

5

o

3 vezes

2 vezes

.

o

2

.9

0.

4 vezes

12.
g
8 k-

5 vezes

'2 a
g-4

o8
6 vezes ou mais

Visitas A Florianópolis

11
COMO SE INFORMOU SOBRE 0 HOTEL
indicação de parentes

RESPOSTAS PORCENTAGEM
4,07
8

6,40
52,33
31,98
5,23
100

13
107
65
11
204

indicação de amigos
agência de viagens
guias especializados
mtidiaiinternet
TOTAL
Como se intormou a respeito do *del

8 indceeao de parentes

31 98

Indcaeao de anIgos

a agenoe de vagens
O guias .08.122005

• niealinternet

12
MOTIVO DA ESCOLHA DO HOTEL
preço da dieria
localização
qualidade do serviço
convênio com empresa

RESPOSTAS PORCENTAGEM
11,05
23
52
34
52

conforto

32

outro
TOTAL

204

11

25,58
16,86
25,58
15,70
5,23
100

116

Motivo da escolha do Hotel

5.23

11 05

0 peço Oa Pena
• tocalaecao
qualdade do servrdo

25.58

0 convene:, com empresa
• contort*
0111(0

RESPOSTAS PORCENTAGEM

OUTROS MOTIVOS

piscina aquecida/ climatizada
disponibilidade no período
estrutura oferecida
bom atendimento ao telefone
apart hotel
TOTAL

I_

3
5
1
1
1
11

27,27
45,46
9,09
9,09
9,09
100

Cultos Motivos para escolha do Hotel

900
77 21

9.0

O plc ma aquecclo/ clerateeda
▪ drsponiblidade no per brio
O estrutura oterenda

9.09
0 born atendimento ao telelone
• apart hotel

00,46

13)
RESPOSTAS PORCENTAGEM

RESERVA

pessoalmente
por telefone/fax
agência de
viagens
por e-mail
TOTAL

5
37

2,33
18,02

117
45
204

57,56
2209
,
100

Como tot realizada a reserva

2 11

O msSallrronte
• por teielonetfax

o agencia de ...opens
13 pot e-mail

$1.68

117

14
RESPOSTAS PORCENTAGEM I

COM QUEM ESTA VIAJANDO

4
5
101
25
70
204

sozinho
colegas de trabalho
família
amigos
companheiro
TOTAL

1,74
2,33
49,42
12,21
34,30
100

Com quem esta viajando

1 74

O Sozinho
• celestes de trabalho

O lamba
49.42

0 amigos
• CoroDenheiro

15)
Reservas
100.00%—
90.00,6 —
K1.00% —
20.00% —

PO 00% —
50,00% —
40,00% —
20.00% —
70.00% —
10.00% —
0.00%
excelente

enrantado

RESERVAS

1
muto tam

•

opt:0.W

•

bom

decepconaeo

ITY.0

nau use.

61,27
37,25
1,47
100,00

muito importante
importante
sem importância

Reservas

1,47

O m40 in:Iona:le
• Irrfortante
O sem inportaricia

118

PORCENTAGEM
13,6
38,4
20,8
10,4
0,8
16
100

encantado
excelente
muito bom
bom
decepcionado
não usei
TOTAL

Reserva considerada muito rn p °Ma Ile

encanta,
• excelent

1f1.1

0 mato bo
O benn

• decopet nado

o não use,

PORCENTAGEM
13,16
23,68

encantado

excelente
muito bom
bom
decepcionado
não usei
TOTAL

28,95
19,74
0,00
14,47
100

Reserve considerada importante

encantado

mcelente
O mite born
23,68

p

born

• decepcionado
nao usei

28%

PORCENTAGEM
encantado
excelente

muito bom
bom
decepcionado
não usei
TOTAL

0
0
33,33
0
0
66,67
100

1 19

Reserva coosiderada sem irnponencia

O encantado

• excelente
O rruito born

a som
• decepcionado
não usei

Estacionamento
100.00%
90,00%
60.00%
70.00%
60.00%

•

Iffr, IfflpARNI

•

rtub impAwb

1.1 rtlF01171*

50.00% 00.00%
3000%

-

20.00% 1000%

0.00%
one .nla 00

excolent •

ESTACIONAMENTO
muito importante
importante
sem importância

(tom

In Imo born

decepcionado

não usei

51,47
41,18
7,35
100,00

Es tacionam ento

(

la rruito irrportante
inportante

41 18

encantado
excelente
muito bom
bom
decepcionado
não usei
TOTAL

13

sem irrponancia

PORCENTAGEM
0,95
10,48
15,24
19,05
15,24
39,05
100,00

120

Estacionamento considerado muito Importante

O encantada
▪ excelente
O nut° bom
0 bom
• decepconadO
O não usei

PORCENTAGEM
encantado
excelente
muito bom
bom
decepcionado
não usei
TOTAL

0,00
10,71
5,95
23,81
13,10
46,43
100,00

Bta ctonamento considerado inporlante

COO

0 encartado
• excelente
O Mug° been
O bom
• decepCeMado

O não usei

30

PORCENTAGEM
encantado
excelente
muito bom
bom
decepcionado
não usei
TOTAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00

Estacionamento considerado sem impOtancia

O encantado
• excelente
O nulo bom
O bom
0 decepconalo
0 não use!

121

Recepção
100.00%
90,00%
50,00%
70.00%

50.50%
•

50,00%

ommpolanya

,

[I muto rtsperl Ede ,

4 020%
30,00%
20,03%
1000%
800%
excelent e

auo

moto born

decepcionado

nap usei

RECEPÇÃO

67,65
31,37
0,98
100,00

muito importante
importante
sem importância

Rote pyAo

0,98

El

muito importante
emortante
sem irmonancla

encantado
excelente

muito bom
bom
decepcionado
não usei
TOTAL

PORCENTAGEM
23,91
46,38
24,64
5,07
0,00
0,00
100,00

Racepcilo considerada molt* importante

o encantado
• .celonle
O recto bom
13 bom
• docopolonatle
▪ rdo use,

122

PORCENTAGEM
encantado
excelente
muito bom
bom
decepcionado
não usei
TOTAL

12,50
43,75
35,94
7,81
0,00
0,00
100,00

Recemao condierada irnportante
0.00
0.00
7 05

12 50

13 encantado
• excelente
CI nude tom

■ S,94

o barn
• decepocoado
• rio van
43,75

encantado
excelente
muito bom
bom
decepcionado
não usei
TOTAL

PORCENTAGEM
50,00
50,00
0,00

0,00
0,00
0,00
100,00

Recepção considerado Sem importencia

50 00

o encantado
• excelente
0 .00

O mite bom
O

0 00
.00

°

bom

• decepcionado
nio usM

.00

50.00

123

Telefonia
10000%
0000%
80,00%
70,00%
60,00%

Mum um* emo
▪

50.00%

▪

(011.11.
YiP

pall.*

4000%
30.00%
20.00%
10.00%
0,00%
encantado

excelente

mude bom

born

decepcionada

nao use.

TELEFONIA
33,82
48,04
18,14
100,00

muito importante
importante
sem importância

Telefonia

CS fruit° roporiante

• ifrporlante
0 sem invortancia

PORCENTAGEM
encantado
excelente
muito bom
bom
decepcionado
não usei
TOTAL

2,90
31,88
15,94
21,74
0,00
27,54
100,00

Telefonia considerada muito importanle

O encantado

• excelente
Onubs born

1:1 bom
• decepconado
• n3o usei

124

encantado
excelente
muito bom
bom
decepcionado
não usei
TOTAL

PORCENTAGEM
5,10
20,41
22,45
20,41
1,02
30,61
100,00

Telefonia considerada importante

510

0 encantado
• exertione
O rrulto ponl

0 bon,
• decepcionado
O 1100

abe i

PORCENTAGEM
encantado
excelente
muito bom
born_
decepcionado
não usei
TOTAL

8,11
8,11
13,51
70,27
100,00

Telefonia eonsiderada sem importincia

000 8,11

O encantado
• excelente
13,51

0 fruit) N.
CI born

0,00

• ilecepoonaile
O nos usis

125

Governança
10000%
9000%
80.00%
70.00%

r

60.00%

ow.
rntr,n::: aroa

50.00%

•

rrutompa..rt•i

4000%
3005%
20.00%
1000%
000%
enc$00000

excelente

GOVERNANÇA
muito importante

MAO bom

bom

decepcionado

nAo

usei

62,75
32,84
4,41
100,00

importante
sem importância

Governança

44I

mito importante
• enportaive
o sem irrportancia

encantado
excelente
muito bom
bom
decepcionado

não usei
TOTAL

PORCENTAGEM
18,75
37,5
28,13
10,16
3,13
2,34
100

Governança considerada multo Importante

encantado
• exceienta
o mete bom
10 bom
• clecepownecto
nbo use,

126

PORCENTAGEM
encantado
excelente

muito bom
bom
decepcionado

não usei
TOTAL

5,97
28,36
40,30
16,42
0,00
8,96
100

Governance considerada mmortante

o eneantado
• excetente
rruto bom
13 born
• decepcionado
O não usei

40.30

PORCENTAGEM
encantado
excelente
muito bom
bom
decepcionado

não usei
TOTAL

0
33,33
33,33
0
0
33,33
100

Governança considerada sem Imponancie

13 encantado
• exCalOnle
o tinnto bon"

o boni
• decepolonado
não usei

127

Serviço de Despertador
100,00%
90.00%

act pas
70.00%
80 00%
lean 11.1•54/1.4.0

woos

•

wepownie

erwso wegourao

40.00%
30 DO%
20. 00%
10,00%
0.00%
encant ada

eat elente

dacapcianado

inato Dom

DESPERTADOR
muito importante

30,39
42,16
27,45
100,00

importante
sem importância

Serviço de Despertador

• =Ito

arportante

• mnponante
▪ sem irrportando

42 16

PORCENTAGEM
encantado
excelente
muito bom
bom
decepcionado
não usei
TOTAL

4,84
32,26
19,35
1,61
0,00
41,94
100,00

Serviço de despertador considered* muito inportante

4.84

13 encantado
41,94

• excelente
0 !Tulip born
0 born
Ildecepcionado
13 ndo usai

128

PORCENTAGEM
encantado

3,49

excelente
muito bom
bom
decepcionado
não usei
TOTAL

23,26
10,47
10,47
0,00
52,33
100,00

Serviço do despertador considerado im pone nte

345

8 encantado
• eXceleile
O mate born
O bom

• decepconado
O .6.1401

PORCENTAGEM
encantado
excelente
muito bom
bom
decepcionado
não usei
TOTAL

0,00
3,57
5,36
5,36
0,00
85,71
100,00

Samoa de despertador cons iderado sem irn port,3 nc ia
000
3.57
5.3.6
000
O encantado

• excelente
0 10110 ball
o

b00,

• 8e6e70160440
131nao tam

85.71

Serviço de Café da Manhã
10000%
90,00%
80.00%
70.00%
60.00% 50.00%
40,00%

•

%AM ern pp Many

•

11,0111.

▪

MU. 1011.,1100

30,00%
20.00%
10.00%
0.00%
encantado

excelente

multo bom

ea rn

decepcionado

nee, usei

129

CAFÉ DA MANNA
muito importante
importante
sem importância

70,10
29,41
0,49
100,00

Serviço de Café da Manha

(1111)
049

29.41

LO mono inportante

• irrportante
O sem irrportancia
70 10

encantado
excelente
muito bom
bom
decepcionado
não usei
TOTAL

PORCENTAGEM
26,57
40,56
25,17
6,99
0,70
0,00
100,00

Serviço de cafe da manha considerado muito importante

0,70-

tancenlatl0

• excelente
Lime° bon,
aeon,
• derepcionado
▪ eito

PORCENTAGEM
encantado
excelente

10,00
48,33

muito bom

31,67

bom

10,00

decepcionado
não usei
TOTAL

0,00
0,00
100,00

130

F

Servic o de café da manhe considerado knportante

e 00
0,00
10,00

1006

El encanta o
• excelenl e
rruto on rn
316

CI born
• decenct nado
13 nett use

PORCENTAGEM
encantado
excelente
muito bom
bom
decepcionado
não usei
TOTAL

100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

Serinco de café da manna considerado sem imponancia

001)

• encantado
• excelente

0 Rollo born
Wm
• decepoonado
• nao tAet

100.00

Instalações e Equipamentos
100,00%
00.00% —
.50.00%
70.00%
60.00% —
50.00% —
.10.00%
30.00% —
20.00%
10,00%
000%

11
encant ado

excelente

▪
.

motto bom

SOT

decepcionaoo

•11

rn ■ noot onaa'
i
,npo ■ arte
■ ni.rto ,sonart

nSo use,

EQUIPAMENTOS
muito importante
importante
sem importância

68,14
31,37
0,49
100,00

131

Instalações e Equipamentos

0,49

a rruito nportante
• irrportante
CI sem inportancia

PORCENTAGEM

17,99
43,88
27,34
10,79
0,00
0,00
100,00

encantado
excelente
muito bom
bom
decepcionado

não usei
TOTAL
tnstalaseies • Equipamentos

considerado muito importante

0.00

0,00
10.70

17.99

O encantado
• excelente

27

O MAO DORI

34

0 born
• decepcionado
El

next usei

.13 77

encantado
excelente

muito bom
bom
decepcionado

não usei
TOTAL

PORCENTAGEM
10,94
40,63
29,69
14,06
1,56
3,13
100,00

Insta lac des e Equipamentos considerado importante

o encantado
• excelente
0 none DOM
befll

• deceoctonado
El (AO

uso,

132

PORCENTAGEM

encantado
excelente
muito bom
bom
decepcionado
não usei
TOTAL
Instalações

0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

e Equipamentos

consider a d o sem importance

▪ encantado
• excelenie

ilia° born
O born
O

• decepcionado
13 não usei

100,00

Area de Lazer
10000%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50 00%
40.00%
90.00%
20.00%
10.00%
0.00%
• noanto0o

excelonta

LAZER
muito importante
importante
sem importância

fintito bom

borti

decopecinado

37,75
55,39
6,86
100,00
Area de Lazer

6.86

a muito irrportante
• importante

O sem importancia

133

PORCENTAGEM
6,49
32,47
36,36
20,78
1,30
2,60
100,00

encantado
excelente
muito bom
bom
decepcionado
não usei
TOTAL

Area de Lazer considerada muito importa nte

2.60,
t. 30-,

6. 49

O encantado
• excelente

32.47

o rrtnto

bom

O bom
• decepcionado
13 não usel

36.36

PORCENTAGEM

1,77
22,12
23,89
30,09
4,42
17,70
100,00

encantado
excelente
muito bom
bom
decepcionado
não usei
TOTAL

Area de Lazer considerada importante

4.42

7'7

77
22,12
13 encantado
• excelente
O mudo born
0 bom
• decepcionado

11"2-9

13 nau USN

PORCENTAGEM
encantado
excelente

muito bom

7,14
21,43
42,86

bom

7,14

decepcionado

7,14

não usei
TOTAL

14,29
100,00

I 34

Area de Lazer considerada sem importincia

13 encantado
• excelente
0 man own
O bom
• decepcnnado
▪ não use

42.86

Suites e Quartos
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
80.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20,00%
10.00%
0,00%
decepcionado

relo

tEel

QUARTOS

muito importante
importante
sem importância

72,06
26,96
0,98
100,00
Quartos e Suites

098

El mite Imporlante
• importante
0 sem trportancia

PORCENTAGEM
encantado
excelente

19,73
43,54

muito bom

25,17

bom

11,56

decepcionado
não usei
TOTAL

0,00
0,00
100,00

35

Quartos; Suites c onside ra do muito importante

r°°`

PI encantado
• excelente
0 mow born

75

O bore
• decepcionado
nao usei

PORCENTAGEM
encantado

7,27
40,00
36,36
14,55
1,82
0,00
100 1 00

excelente

muito bom
bom
decepcionado

não usei
TOTAL

Quartos/ Suites considerado importante
0.00

1 82-:

O encantado

• excelente
O moto bom
13 born
• decepoionado
• nDo Low

encantado
excelente
muito bom
bom
decepcionado

não usei
TOTAL

PORCENTAGEM
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

Quartos/ Suites considerado sem imponancia

O encantado
• excelente
O mote bom
0 bom
• deCOpCiOn000

O flax usei

136

Organização da Limpeza
100,00%
90,00%
60.00%
70,00%
60,00%

• ton eVo Mo.
Mumertete
• nu° enconwe

50,00%
40,00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
e no ant ado

mate bom

one eten to

LIMPEZA
muito importante
importante
sem importância

bom

decepcionado

não usei

74,51
24,02
1,47
100,00
Limpeza! Organizaçao

1 , 47

O mot° in-port ■ nte

inportante
ci sem rrporta cla

PORCENTAGEM
encantado

21,05

excelente

46,71

muito bom

23,68

bom

5,26

decepcionado

3,29
0,00

não usei
TOTAL

100,00

UnipezalOrgantzacao constderada mum imporlante

O encantado
• excelente
CI mote oom
O tom
• docepconado
• não usei

137

encantado
excelente
muito bom
bom
decepcionado
não usei
TOTAL

a

PORCENTAGEM
14,29
36,73
34,69
14,29
0,00
0,00
100,00

LiMpozalOrganisatgao c onside-rude importante
0,00

0.0°
14.29

o cocantodo
• excelente
O rode ticm
0 Dom
• decopconado

34.69

36.73

encantado
excelente
muito bom
bom
decepcionado
não usei
TOTAL

El ido use,

PORCENTAGEM
33,33
66,67
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

Limpeza/ Organizacao considerado sem importanda

•

alitailid0

• excelente
O rrulto born
0 born
• 0e0000tono60

O não use

Uniformes/ Vestimentas
100,00%
09,00%
90,00%
70.00%
00.00%
•
50.00%

O
•

sem nvertancia
nVort
rnibliOMVINtanta

40.00%
. 00%
20.00%

10,00%
0,00%

encantado

excidente

mute bom

bem

decepoio motto

nao met

138

UNIFORMES
muito importante
importante
sem importância

16,67
47,55
35,78
100,00
Uniformes, Vestimenta

16 67

35,78ç
i

a muito importan•
• inportante
0 sem importancia

47 55

PORCENTAGEM
encantado

11,76

excelente
muito bom

50,00
29,41

bom
decepcionado
não usei
TOTAL

2,94
5,88
0,00
100,00

Unit acmes/ Vestimenta considerado muito Importa nte

O encaniado

• ex colente
29.41

Cl =do bom
O bom
• decepcionado
nt40 use,

PORCENTAGEM
encantado
excelente
muito bom
bom
decepcionado
não usei
TOTAL

7,22
15,46
40,21
30,93
6,19
0,00
100,00
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Unitormest Vestrnenta considerado Importante

19 k: CO

7 . 22

O encentado
• excelente

3093

tri man bom

0 born
• deceptionado

▪ nao usel

PORCENTAGEM
1,37
12,33
21,92
47,95
16,44
0,00
100,00

encantado
excelente

muito bom
bom

decepcionado
não usei
TOTAL

Unit:wines( Vestirnenta considerado sem importância
0,00
,•
10 44

37
12 33

G encantado
• excelente
21 02

• mud° born
O born

• decepcionado
não user

16)
MINORIAS ESPECIAIS
excelente

muito bom
bom
ruim

não observei
TOTAL

RESPOSTAS PORCENTAGEM

15
33
18
9
128
204

7,56
16,28
8,72
4,65
62,79
100

1 40

Percepca o es minorias especiais

G excelente
• mato bom
O bom
O rum
62/

• nio observei

17)
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
muito competentes

RESPOSTAS PORCENTAGEM

93
45
15
0
51
204

competentes
normal
despreparados
não tive problemas
TOTAL

45,35
22,09
7,56
0,00
25,00
100

Competencia dos funcionários com relacáo á resoluVlode
problemas

O mutocormeterses
• competentes
011011THI

O desempatados
• n8o ove probbmas

18)
MOTIVO DOS PROBLEMAS

falta de treinamento
falta de motivação
falta de interesse
falta de manutenção
não tive problemas
TOTAL

RESPOSTAS PORCENTAGEM

7
1
2
6
187
204

3,49
0,58
1,16
2,91
91,86
100

141

Pe rcepb

ao [panto ao molly° clos problemas

3.49
0.56
- 1,16
2.91

gala de Iteramento
141 9 deny:44.44o
1:1 fats de trito/esse
▪ falla de ma nutençao

91.86

• nab. No

proolensis

19)
ATENÇÃO ESPECIAL

RESPOSTAS PORCENTAGEM

sim

157
13
34
204

não
não observei
TOTAL

76,74
6,40
16,86
100

Atenção dispensada pelosfuncionerios pode ser
considerada especial

al am

• náo
13 sae observei

20
BILÍNGÜES
sim, todos
sim, alguns

não
não observei
TOTAL

RESPOSTAS PORCENTAGEM

32
90
7
75
204

15,70
44,19
3,49
36,63
100

Funcionerios bilingibes

O $05 18605
S wirl

algum

o nao

o não observei
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18x19x20)
AVALIAÇÃO DOS
HÓSPEDES QUANTO AO
SERVIÇO
DISPONIBILIZADO

Contar de Funcionários
BilingUes
Percepção quanto ao

motivo dos problemas

Atenção Especial
não observei
sim
não
não observei
sim
sim
não
sim
não
não observei

falta de interesse
falta de manutenção

falta de motivação
falta de treinamento
não tive problemas

Funcionários
BilingOes

alguns

não
observei

não

todos

1
1
1

1
1

2

1
1

1
2
3
16
64

sim
Total geral

1
2
4
11
55
75

1
6
7

90

1
3
5
20
32

Total geral
1
1
2
1
3
1
2
5

11
32

145
204

Avaliação dos hóspedes quanto ao serviço disponibiSizado
100%

Fu nc ion ários Bi ling u es

80%

60%
todos

O não observei
Minim
Malguns

40%

20%

0%
não

am

não

observei
falta de interesse

não
Observei

sim

não

sim

si rs

não

não

sim

observei

lotto de manutenção

falta de
motivação

não tive problemas

fella de treinamento

Atenção dispensada pelos funcionanos e Motivo dos problemas

21
CHECK-IN
extremamente rápido
rápido
normal
lento
extremamente lento
TOTAL

RESPOSTAS PORCENTAGEM
72
35,47
88

43,02

36
7

17,44
3,49

1
204

0.58
100

143

Check-in
0,58

• ex keen. nMtne tapda
• rapld0
0 nornol

a lento
• extremarrente lento

22)
ESTADIA

RESPOSTAS PORCENTAGEM

excelente

161
40
2
0
204

boa
regular
péssima
TOTAL

79,07
19,77
1,16
0,00
100

Ave liação sobre a estadia

O excelente

• nix
o regular
O peserm

23)
CUSTO X BENEFICIO

RESPOSTAS PORCENTAGEM

totalmente adequado
adequado

82
114
7
1
0
204

indiferente
inadequado

totalmente inadequado
TOTAL

40,12
55,81
3,49
0,58
0,00
100

Avaliação custo X beneficio corn relação a hospedagem

0 58

totalmente attequado
• adequado
O indiferente
o nadequado
• tolainEnte inadequado
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24
AVALIAÇÃO SOBRE ESTADIA

RESPOSTAS PORCENTAGEM

38
96
66
4
0

18,60
47,09
32,56
1,74
0,00

204

100

surpreendeu-me, voltarei
excelente, voltarei

muito bom, voltarei
bom, tenho dúvidas
ruim, não voltarei
TOTAL
Avaliação com relação á estadia no Hotel

-

000

O surpreendeu-me. notate
• excelente. voltaic
D evoto bom, votarei
13 DOM tenho dúvOas
• runt não vattare

22x23x24

estadia

AVALIAÇÃO
GERAL DO
116SPEDE QUANTO
ik ESTADIA NO
HOTEL
Custo x beneficio

boa

adequado

Contar de
estadia

inadequado

avaliação
1
1

indiferente
totalmente adequado
boa Total
excelente

adequado
indiferente

2
1

totalmente adequado
excelente Total
regular
regular Total
Total geral

adequado

1
1
1
4

surpreendeu Total geral

muito bom

excelente

bom

6

21

1
2
9
38
2
44
84

1
4
26
29
3
10
42
1
1
69

93

1

1
2
15
21
36

38

145

29
1
2
7
39
83
5
75
163
2
2
204

Avaliação geral do hóspede quanto A estadia no hotel
10 0 %

BO%

60%

13 surpreendeu
muiM bom
Ilexcefente
M bom

40%

20%

0%
adequado

inadequado

ndiferente

to almente

adequado

indiferente

adequado

boa

totalmente

adequado

adequado
excelente

regular

25
RECOMENDAÇÃO
sim

RESPOSTAS PORCENTAGEM
204
100

não
TOTAL

0
204

0
100

Recomendasao A outras pessoas

o

1

26)
CHECK - OUT
extremamente rápido

RESPOSTAS PORCENTAGEM

rápido

77
97

normal

28

lento
extremamente lento
TOTAL

37,79
47,67

1

13,95
0,58

0
204

0,00
100

146

Check-out

▪ extremerente rápido
• rapxto
0 normal

O

lento

• extrernamente lento

21 x26
TEMPO LEVADO
PARA ENTRADA E
SAÍDA DO HOTEL
Check-in

extremamente lento
extremamente rápido
lento

normal
rápido

Dados
Contar de Check-in
Contar de Check-in2
Contar de Check-in
Contar de Check-in2
Contar de Check-in
Contar de Check-in2
Contar de Check-in
Contar de Check-in2
Contar de Check-in
Contar de Check-in2

Total Contar de Check-in

Total Contar de Check-in2

Check-out
extremamente
Total
rápido
lento
normal
rápido
geral
1
1
100,00%
100,00%
37
4
31
72
51,39%
5,56% 43,06% 100,00%
2
1
4
7
28,57%
14,29% 57,14% 100,00%
12
11
13
36
33,33%
30,56% 36,11% 100,00%
25
1
13
49
88
28,41%
1,14%
14,77% 55,68% 100,00%
77
1
29
97
204
37,75%
0,49%
14,22% 47,55% 100,00%

Tempo levado pare entrada

e saida do Hotel

60,4
▪ repido
CI normal
• lento

extremamente rápido

20er:

Ot/
Contar de Contar de Conter de Contar de
Check-in Check- n2 Check-in Check-02
extremamente lento

extremamente rápido

Contar de Contar de
Check-in Check-02

Contar de Cantor de
Check-in Check en2

Coniar de Coiner de
Check-in , Check-in2

lento

normal

rápido

Cheek-In

147

27
TRATAMENTO NO CHECK - OUT

RESPOSTAS PORCENTAGEM

muita cortesia
cortesia

121

59,30

64

31,40

19

9,30

indiferença

0

indelicadeza

0

0,00
0,00

204

100

normal

TOTAL
Tratamento dispensado pelos funcionários no check-out

muta cones..
cortesia
ra normal
indderença
• indeficadeza

APARTAMENTOS
junior
junior diferenciado
standard
luxo
luxo casal
TOTAL

RESPOSTAS PORCENTAGEM
18

8,72

4
132

1,74
64,53

25
26

12,21
12,79

204

100

Ocupa Ay pot lg o de apartamento

CD junior
• rumor dderenciado

O slam:ford
O lisma
• luxo casal

64,53

l4

ANEXO 5: Folder do Hotel

Requinte e conforto
no melhor Apart Hotel da
Praia de Canasvieiras.

sag

2)&94.

/4,44,rt q4keet

reservas@sandiegoapartbotel.com.br
sanclielio(Wbrairbo.com.br
www.sancliegoaparthotel.com.br

Reservas (48) 3266-5224 3266-5768
-
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O melhor de
Canasvieiras o ano inteiro
a sua disposição.

Apartamentos totalmente equipados corn
frigobar, ar condicionado, cofre,
cozinha completa, televisor, telefone.
Café da manila, piscina climatizada,
saunas úmida e seca, sala de ginástica,
hidromassagem, sala de jogos,
elevador, churrasqueira coletiva e internet.
na 'oio de Oliveira, 650 - CEP 88054-120
Canasvieiras - Florianópolis - Santa Catarina
Reservas (48
6-5224 3266-5768
),

-
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