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Da mais alta janela da minha casa 
Com um lenço branco digo adeus 
Aos meus versos que partem para a humanidade. 
 
E não estou alegre nem triste. 
Esse é o destino dos versos. 
Escrevi-os e devo mostrá-los a todos 
Porque não posso fazer o contrário 
Como a flor não pode esconder a cor, 
Nem o rio esconder que corre, 
Nem a árvore esconder que dá fruto. 
 
[...] 
 
Ei-los que vão já longe como que na diligência 
E eu sem querer sinto pena 
Como uma dor no corpo. 
 
Quem sabe quem os lerá? 
Quem sabe a que mãos irão? 
 
[...] 
 
Ide, ide de mim! 
Passa a árvore e fica dispersa pela Natureza. 
Murcha a flor e o seu pó dura sempre. 
Corre o rio e entra no mar e a sua água é sempre 
a que foi sua. 
 
Passo e fico, como o Universo. 
 
 
Alberto Caeiro (heterônimo de Fernando Pessoa) 

 



 

RESUMO 

 
 
A insatisfação do consumidor, devidamente tratada, é uma significativa fonte de 
informação para o gestor. Os estudos nessa área permitem ampliar a 
compreensão de determinadas atitudes e comportamentos do cliente, como a 
lealdade, a intenção de recompra e o aumento da satisfação e da confiança. Além 
de permitir o feedback dos consumidores, a insatisfação pode fornecer 
oportunidades significativas de aprendizado organizacional. A partir das 
informações de clientes insatisfeitos, as empresas podem detectar falhas nos 
serviços e desenvolver novos produtos. Este trabalho apresenta os resultados de 
uma investigação sobre o comportamento adotado por empresas do setor 
hoteleiro em Natal, RN, mediante a insatisfação de seus clientes. Buscou-se 
mapear os principais problemas apresentados pelos consumidores aos hotéis, na 
percepção de gestores e funcionários, bem como compreender o processo de 
coleta, análise e tratamento dos dados relacionados à insatisfação e a utilização 
de tais informações pelas empresas. Além disso, procurou-se relacionar as 
práticas organizacionais às abordagens de resposta das empresas encontradas 
na literatura: Tratamento da Reclamação, Gestão da Reclamação e Gestão da 
Insatisfação. A metodologia empregada foi o estudo de caso. Os dados foram 
coletados através de entrevistas em profundidade com gerentes e funcionários 
em seis hotéis; dois independentes e quatro pertencentes a redes hoteleiras 
nacionais e internacionais. Foram utilizados também documentos cedidos pelas 
organizações, como registros de reclamação de hóspedes e relatórios de 
pesquisas de satisfação, posteriormente submetidos à análise de conteúdo. Os 
resultados da pesquisa apontam para um nível de conscientização elevado nas 
empresas sobre a importância da insatisfação do consumidor. Apesar de não 
atingir o nível máximo na escala de procedimentos, observa-se que a resposta à 
insatisfação acontece de forma planejada e sistemática, orientada para a 
satisfação do consumidor e melhoria de produtos e processos. As empresas 
hoteleiras devem ainda atentar para outras possibilidades de mapeamento da 
insatisfação do consumidor, o que implica, dentre outros aspectos, a articulação 
com uma gama de organizações públicas e privadas, de forma a garantir a 
sustentabilidade da atividade turística em longo prazo. 
 
Palavras-chave: Tratamento da Reclamação. Gestão da Reclamação. Gestão da 
Insatisfação. Hotelaria. Gestão. 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 
 
Consumer dissatisfaction, when properly handled, is a significant information 
source for the manager. Studies in this area allow broadening the understanding 
of certain customer attitudes and behaviors, such as loyalty, repurchase intention 
or satisfaction and trust increase. Above and beyond supporting consumer 
feedback, dissatisfaction can provide significant opportunities for organizational 
learning. Starting from dissatisfied customer information, companies can detect 
service flaws and develop new products. This work presents the results of an 
investigation on the behavior of businesses belonging to the hotel sector in Natal, 
RN, through the dissatisfaction of their customers. We have sought to map the 
main problems presented by customers to hotels, in the perception of managers 
and employees, as well as to understand both the process of dissatisfaction-
related data collection, analysis, and processing, and the utilization of such 
information by businesses. Beyond this, we have compared the habits of 
organizations to the company reaction approaches described in the literature: 
Complaint Handling, Complaint Management, and Dissatisfaction Management. 
The used methodology has been based on case study. Data was collected via in-
depth interviews with managers and employees in six hotels, two independent 
ones and four belonging to national and international hotel networks. We have 
also made use of documents provided by the organizations, such as guest 
complaint registers and reports from satisfaction surveys on which content 
analysis was subsequently performed. The results of the investigation point to a 
high level of awareness in the companies concerning the importance of consumer 
dissatisfaction. Even though the maximum grade in the procedure scale is not 
achieved, it has been observed that answer to dissatisfaction is given in planned 
and systematic form, geared towards consumer satisfaction and improvement of 
products and processes. Hotel businesses still have to look into other possibilities 
for mapping consumer dissatisfaction, which implies, among other aspects, 
articulation with a range of public and private organizations in such a way as to 
guarantee sustainability of touristic activities in the long term.   
 
Key words: Complaint Handling. Complaint Management. Dissatisfaction 
Management. Hotel Sector. Management.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

As tendências de mercado que se configuram apontam para uma realidade na 

qual o consumidor é ponto de convergência de processos de mudanças 

comportamentais, culturais e organizacionais. Fabricantes e fornecedores não mais 

impõem ao consumidor produtos, preços e canais de distribuição – seu poder de 

decisão e compra está muito mais pautado pela busca de identidade, pela satisfação e 

menos pela conveniência (LEWIS; BRIDGES, 2004). 

O consumidor moderno brasileiro, em particular, criou uma memória de preço 

com a estabilidade econômica do país – o que lhe trouxe mais consciência de compra e 

aumentou o poder individual de negociação com as empresas. Graças aos avanços na 

tecnologia, o cliente também tem acesso a uma diversidade de informações em tempo 

real e em diferentes mídias. Bem informado sobre produtos e serviços, esse 

consumidor é hoje mais criterioso em suas escolhas individuais. 

A disponibilidade de informações também ampliou a visão global do consumidor, 

mais atento aos processos e condutas econômicas, sociais e ambientais das 

organizações. O composto de produtos é mais variado e as ofertas, diversificadas. Com 

o aumento das opções de compra, o consumidor se torna menos susceptível aos 

estímulos externos e menos influenciado pelo marketing de massa, primando pela 

originalidade e personalização. Esse novo cliente autêntico, individualista, envolvido, 

bem informado e independente não teme em reclamar ou denunciar produtos e serviços 

que considera de má qualidade (LEWIS; BRIDGES, 2004). 

Atualmente, tais mudanças são passíveis de observação em vários segmentos, 

seja na indústria, comércio ou serviços, que procuram combater o distanciamento entre 

empresa e consumidor por este percebido. Segundo Manzione Jr. (2001), estratégias 

de massificação antes amplamente adotadas por empresas afastaram-nas do contato 

direto com seus clientes. Informado e exigente, hoje o consumidor incomoda-se com a 

despersonalização e esse posicionamento se reflete no seu comportamento perante o 

mercado. 
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Face ao cenário mundial de elevada competitividade entre organizações e o 

novo perfil do consumidor, empresas de todos os segmentos se vêem impelidas a 

constantemente reavaliar e até mudar seus objetivos estratégicos. O esforço em atrair e 

manter clientes tem transformado o relacionamento no principal bem das empresas 

(ZENONE, 2001). Através de recursos tecnológicos, da qualificação profissional e do 

aprimoramento das técnicas de marketing de relacionamento, organizações procuram 

conhecer melhor seu cliente e compreender seu comportamento. 

Ao passo em que se conhece o seu cliente em profundidade, amplia-se também 

o contato com suas insatisfações. Assim, lidar com este fator é inevitável. Contudo, o 

que parece ser um evento desagradável é igualmente uma oportunidade para a 

organização se expandir e fortalecer uma relação com o cliente. 

Na literatura de marketing, é consensual que os estudos sobre insatisfação 

ampliam a compreensão de determinadas atitudes e comportamentos do consumidor, 

como a lealdade (FORNELL; WERNERFELT, 1987), a intenção de recompra (OLIVER, 

1980; SANTOS, 2001a), o aumento da satisfação (DURVASULA; LYONSKI; MEHTA, 

2000;) e da confiança do consumidor (BITNER; BOOMS; TETREAULT, 1990; TAX, 

BROWN, CHANDRASHEKARAN, 1998). Além de permitir o feedback dos 

consumidores (FORNELL; WERNERFELT, 1987; PLYMIRE, 1991), a insatisfação pode 

fornecer oportunidades significativas de aprendizado organizacional (TAX; BROWN; 

CHANDRASHEKARAN, 1998). A partir das informações de clientes insatisfeitos, as 

empresas podem detectar falhas nos serviços (YOUNGDAHL; KELLOGG, 1997) e 

desenvolver novos produtos (FORNELL; WERNERFELT, 1987). 

Estudos realizados pela TARP - Technical Assistance Research Programs, 

instituto norte-americano de pesquisa de satisfação de consumidores, mostram que o 

cliente cujo problema é resolvido num primeiro contato com a empresa, é 10% mais 

satisfeito e leal do que aqueles cuja resolução do problema acontece após múltiplos 

contatos (GOODMAN, 1999). Os resultados das pesquisas empíricas de Naylor (2003) 

também encontraram um elevado índice de satisfação dentre consumidores de serviços 

distintos que tiveram suas reclamações atendidas em comparação aos clientes que 

reclamaram e não obtiveram resposta. Através de um bom atendimento aos seus 

clientes insatisfeitos, é possível transformar um crítico à empresa em fiel advogado da 
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marca (SELLERS, 1991), transformando-os em um valioso nicho de mercado, que 

empresas em todo o mundo estão recebendo de braços abertos. 

Na prática empresarial, várias organizações têm interpretado o processo de 

reclamação como um sistema de advertência precoce, benéfico para a empresa, ao 

invés de se guiarem pela visão de que a reclamação de um cliente é uma forma de 

extorsão ou obtenção de vantagens pessoais. Sellers (1991) cita empresas como GE, 

Coca-Cola e British Airways que há quase duas décadas investem milhões de dólares 

para melhorar o relacionamento com seus consumidores insatisfeitos, através de 

serviços de atendimento ao consumidor (SAC´s),  treinamentos intensivos da equipe de 

atendimento, políticas liberais de reembolso e até a criação de cabines onde clientes 

irritados podem gravar em vídeo suas reclamações à empresa. A autora destaca ainda 

os resultados de uma pesquisa sobre atendimento a clientes insatisfeitos na Coca-Cola: 

um cliente insatisfeito a quem é negada uma solicitação por telefone tem 30% mais 

probabilidade de se manter fiel à marca do que um cliente que recebe a mesma 

resposta por meio impresso. Isso porque, conforme Sellers (1991), o contato telefônico, 

além de ser mais pessoal, permite ao atendente explicar a posição da companhia e 

reconquistar o cliente. Tal dado reforça a importância das empresas se manterem 

próximas e atentas às manifestações do consumidor. 

Um dos obstáculos observados por Glinn e Jones (2003) para que não se 

percebam as oportunidades implícitas no processo de reclamação é o desejo natural de 

simplificação de problemas. Segundo os autores, grande parte dos programas de 

atendimento tende a padronizar as respostas a partir dos motivos de insatisfação 

apresentados pelos clientes; sem identificar as várias fontes de insatisfação possíveis e 

determinar aquela que foi decisiva para cada indivíduo. 

O problema de tais programas padronizados, segundo os autores, é a ineficácia 

de seus resultados para as organizações. Como as informações são codificadas, os 

relatórios produzidos não abordam as razões da insatisfação, mas servem como base 

para a construção de índices agregados de satisfação. Assim, quando elevados, são 

bem vistos pela empresa – embora mesmo nesse caso eles apenas confirmem que 

uma empresa está efetivamente gastando dinheiro e não que está fazendo isso de 

maneira eficiente. Porém, quando os índices de satisfação caem, os programas 
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oferecem poucas informações sobre as ações que as empresas deveriam adotar 

(GLINN; JONES, 2003). 

A colocação dos autores tomou como base uma observação empírica à prática 

empresarial; entretanto, também na literatura de marketing encontram-se evidências da 

sugestão de tais programas. Lovelock (1991) propõe para o setor de serviços a adoção 

de um programa de atendimento com o foco no consumidor. Sua implantação, de 

acordo com o autor, deve se basear em 12 tarefas, dentre as quais a padronização do 

sistema de respostas. O uso de formulários padrão para lidar com as indagações e 

reclamações dos clientes permitiria a criação de uma lista e a inserção dos dados em 

um sistema computadorizado, acelerando e facilitando o monitoramento das mudanças 

e o contato com o consumidor. 

Lovelock (1991), porém, ressalta que uma resposta eficaz para um problema 

sofisticado não contemplado no programa proposto, requer a ação de um profissional 

que anteveja os problemas e os trate com rapidez. Tal assertiva reforça a necessidade 

de um direcionamento da organização para a adoção de práticas de gestão 

relacionadas à insatisfação mais apropriadas à realidade de seus segmentos. Não se 

trata de abrir mão da excelência no atendimento. A melhor maneira de manter um 

cliente é obviamente servi-lo bem desde o começo (FORNELL; WERNERFELT, 1987; 

SELLERS, 1991). Mas se há reclamações, estas devem ser absorvidas e 

transformadas em recurso útil para as organizações, como também seus clientes 

insatisfeitos devem ser devidamente identificados e atendidos. 

É nesse contexto que se apresenta o problema central deste trabalho: Como 

empresas do setor hoteleiro em Natal lidam com a insatisfação manifestada por seus 

consumidores? 

Em resposta a tal questão, toma-se como base o aporte literário nacional e 

internacional sobre insatisfação de consumidores para aferir as possibilidades de 

comportamento das empresas mediante a insatisfação de seus clientes. Esboçado o 

perfil das empresas escolhidas para a pesquisa, procede-se então a um mapeamento 

das reclamações, críticas e sugestões mais frequentemente apresentadas a hotéis 

independentes e que operam em redes, sob o ponto de vista de funcionários e 

gestores. Isto posto, parte-se para a compreensão dos procedimentos adotados pelas 
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empresas hoteleiras para a captação, análise e tratamento da insatisfação de seus 

clientes. A utilização das informações advindas desse processo e a resposta dada ao 

cliente insatisfeito completam o quadro investigativo nos hotéis. Por fim, são descritos 

os diferentes níveis de tratamento dados à insatisfação nas empresas, relacionando-os 

aos hotéis pesquisados.  

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Compreender como empresas do setor hoteleiro de Natal lidam com a 

insatisfação manifestada pelos clientes.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 
I. Identificar as críticas, reclamações e sugestões mais freqüentemente 

apresentadas pelos consumidores aos hotéis sob a ótica de gestores e 
funcionários; 

 
II. Detectar as práticas gerenciais adotadas pelos hotéis com relação à insatisfação 

dos clientes sobre produtos e serviços;  
 

III. Classificar os hotéis segundo as abordagens de resposta à insatisfação do 
consumidor.  
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1.2 Justificativa 

 

Os primeiros trabalhos acadêmicos sobre insatisfação datam do final da década 

de 70 do século XX, nos Estados Unidos. Segundo levantamento feito por Santos 

(2001a), a primeira conferência sobre Satisfação e Insatisfação do Consumidor foi 

realizada em abril de 1976, naquele país. O evento impulsionou principalmente os 

estudos sobre satisfação, embora alguns trabalhos relevantes abordando a 

insatisfação, como os de Best e Andersen e Day e Hunt (SANTOS, 2001a), tenham 

surgido a partir de então. Ressaltam-se também as pesquisas da TARP, publicadas a 

partir de 1978, trazendo grande contribuição para a compreensão da insatisfação e 

subsídios empíricos para outras pesquisas acadêmicas. Ao longo dos anos, com a 

criação e o fortalecimento de órgãos de defesa do consumidor, a orientação 

empresarial para o marketing de serviços e uma sensível mudança no comportamento 

do consumidor, o interesse das organizações sobre o tema tem aumentado, bem como 

os estudos acadêmicos internacionais. Mas se comparada ao volume de pesquisas 

sobre satisfação do consumidor, a literatura sobre insatisfação ainda é escassa 

(FITZPATRICK; FRIEND; COSTLEY, 2004). 

No Brasil, estudos específicos sobre insatisfação têm aos poucos conquistado 

espaço na literatura acadêmica nos últimos dez anos (SANTOS, 1996, 2001a, 2001b; 

CHAUVEL, 2000; GIGLIO; CHAUVEL, 2002; SANTOS; ROSSI, 2002; GIL; 

BOGOMOLTZ, 2004; SANTOS; FERNANDES, 2004; FERNANDES; SANTOS, 2004, 

2006; BEBER; ROSSI, 2006) e o tema insatisfação de consumidores vem surgindo nas 

agendas de pesquisa dos trabalhos científicos. Destacam-se as pesquisas de Rossi e 

Slongo (1998) que, apesar de estarem focadas na satisfação do cliente, propõem um 

aprofundamento nas questões relacionadas à insatisfação do consumidor. 

Entretanto ainda há muito a ser explorado e construído sobre o tema. Em sua 

maioria, os trabalhos brasileiros sobre insatisfação estão voltados para o 

comportamento de reclamação e os motivos de insatisfação, com o foco no consumidor. 

Dentre os supracitados, apenas dois abordaram diretamente o gerenciamento das 

reclamações, mas nenhum deles sob a perspectiva do gestor. 
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É indiscutível a grande contribuição teórica e empírica de tais estudos sobre o 

comportamento do consumidor insatisfeito. Porém, pouco se explora acerca do universo 

das organizações, buscando entender suas respostas à insatisfação de consumidores, 

as estratégias traçadas a partir dos sistemas adotados e o aproveitamento de tais 

informações sobre insatisfação em benefício das empresas. 

Este trabalho avança nessa direção. A insatisfação do consumidor, devidamente 

tratada, é uma rica fonte de informação para o gestor. Somam-se a isso os resultados 

das pesquisas acadêmicas e as organizações disporão de recursos para o 

aprimoramento de suas ações estratégicas e operacionais. Cientificamente, esta 

proposição de estudo visa contribuir na construção do arcabouço teórico sobre 

insatisfação através de pesquisa empírica, ampliando a discussão sobre o tema e 

possibilitando o desdobramento de estudos futuros. 

Ressalte-se, porém, que a maior parte dos trabalhos acadêmicos nacionais e 

internacionais utiliza indiscriminadamente a terminologia gerenciamento de 

reclamações (complaint management, gestion des réclamations) sem pontuar a 

diferença existente entre os possíveis comportamentos adotados pela empresa em 

resposta à insatisfação de seus consumidores.  

Conforme Santos (2001a, p. 18), “gerenciamento de reclamações refere-se às 

interações, procedimentos e mecanismos que entram em ação quando o consumidor 

registra uma queixa à empresa”. Considere-se, porém, que a reclamação é apenas uma 

das maneiras de se demonstrar insatisfação (Bolfing, 1989). Um cliente pode, através 

de uma crítica ou sugestão, estar manifestando sua insatisfação, merecendo também a 

observação criteriosa da empresa. Outro aspecto peculiar referente ao conceito de 

gestão da reclamação refere-se ao fato de que não somente as informações sobre 

insatisfação direcionadas à empresa são passíveis de gerenciamento. A adoção de um 

sistema mais amplo de coleta de informações pode compreender àquelas direcionadas 

a outros organismos, externos à empresa, como os órgãos de defesa do consumidor, 

por exemplo.  

Para atender a contento ao propósito deste trabalho, que é a compreensão das 

diversas maneiras pelas quais as empresas hoteleiras gerenciam as informações 
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relacionadas à insatisfação de seus clientes, optou-se por considerar três perspectivas 

distintas: tratamento da reclamação, gestão da reclamação e gestão da insatisfação. 

Mas por que estudar a insatisfação de consumidores turísticos?  

Em primeiro lugar, pela notória relevância da atividade turística. No cenário 

nacional a indústria do Turismo atua como uma forte impulsionadora da economia.  O 

ingresso de novas divisas, por meio do aumento no fluxo de turistas estrangeiros e da 

atração de investimentos para a construção de equipamentos turísticos, contribui para o 

equilíbrio da balança comercial. O crescimento do setor tem sido incentivado através de 

ações e políticas públicas que o posicionam como uma das grandes prioridades do 

governo.   

A criação do Ministério do Turismo, o direcionamento da EMBRATUR (Instituto 

Brasileiro de Turismo) para a promoção, marketing e apoio à comercialização do Brasil 

como destino turístico, a elaboração do Plano Nacional do Turismo lançado em 2003, 

são ações que sinalizaram positivamente quanto ao reconhecimento da importância da 

atividade para o desenvolvimento do país e que continuam a estimular a iniciativa 

privada a investir no Turismo.  

O Rio Grande do Norte segue esta tendência. As atividades turísticas no Estado 

são fundamentais à movimentação do setor de serviços e comércio. Algumas 

vantagens estratégicas – como clima, localização geográfica e belezas naturais – 

somadas a um esforço conjunto entre Governo Federal e Estadual têm contribuído 

significativamente para um incremento do turismo internacional no Estado, 

principalmente a partir da participação do estado em feiras mundiais de turismo e da 

captação de vôos charter para a cidade.  

A escolha pelo Turismo, mais especificamente do setor hoteleiro como área de 

aplicação da pesquisa, justifica-se também pela necessidade latente da realização de 

estudos acadêmicos que contribuam para seu desenvolvimento. Pesquisas empíricas 

aplicadas a clientes de hotéis norte-americanos ressaltaram a magnitude da 

insatisfação do consumidor turístico e a necessidade de estratégias de marketing e de 

gestão hoteleira mais responsivas a tais evidências (BOLFING, 1989).  

Em especial no Rio Grande do Norte, vários trabalhos acadêmicos têm sido 

realizados na área do turismo. Correlacionados ao tema desta proposição de estudo, 
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destacam-se as pesquisas empíricas com foco na satisfação de turistas (FILGUEIRA, 

2001; SOUZA, 2002; CARLOS, 2004; FERREIRA, 2004; AGUIRRE GONZALES, 2005). 

Todavia até o momento, nenhuma pesquisa sobre o aproveitamento das informações 

sobre insatisfação pelas empresas hoteleiras foi identificada.  

Assim, o foco deste trabalho recai diretamente sobre os gestores e na 

administração das informações provenientes da insatisfação de seus clientes, buscando 

compreender quais os tratamentos dados à insatisfação e os resultados da adoção de 

tais práticas. O estudo permitirá também identificar as áreas que apresentam maior 

nível de deficiência na prestação de serviços nos hotéis, permitindo a implantação de 

melhorias qualitativas. Seus resultados poderão ainda ser úteis à prática gerencial, 

munindo as empresas hoteleiras de subsídios contributivos à construção de estratégias 

de marketing bem como à formulação de políticas específicas de qualificação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O capítulo a seguir introduz a literatura sobre insatisfação do consumidor, 

discorre sobre a insatisfação no setor de serviços e apresenta os possíveis 

comportamentos das empresas mediante a insatisfação de clientes, a saber: tratamento 

da reclamação, gestão da reclamação e gestão da insatisfação. 

 

2.1 Insatisfação  

 
 

Uma das mais antigas definições de insatisfação do consumidor encontradas na 

literatura remonta a 1969, quando Howard e Sheth (apud SANTOS, 2001a, p. 27) 

conceituaram insatisfação do consumidor como “o estado cognitivo de estar 

inadequadamente gratificado em uma situação de compra, pelo sacrifício que ele [o 

consumidor] fez”. Seguindo uma vertente da Economia, Fornell e Wernerfelt (1987, p. 

338) a definem como “um estado de desconforto cognitivo/afetivo causado por um 

retorno insuficiente relativo aos recursos [dinheiro, tempo e energia] gastos pelo 

consumidor em qualquer estágio do processo de compra/consumo”. Os autores 

acreditam – e provam matematicamente – que a satisfação pode ser restaurada através 

do aumento do retorno [compensação financeira] ao cliente, já que uma experiência 

insatisfatória não causaria de imediato o abandono de um produto/serviço ou empresa 

que tenha falhado com o consumidor. 

Já a abordagem contemporânea predominante na literatura utiliza modelos 

psicológicos (FITZPATRICK; FRIEND; COSTLEY, 2004), como a que relaciona a 

(in)satisfação à (des)confirmação de expectativas (KOTLER; ARMSTRONG, 1998; 

FOURNIER; MICK, 1999; ZEITOUN, 2002). De acordo com o modelo de confirmação 

de expectativas de Oliver (1980), são três os determinantes da (in)satisfação: 

expectativas, performance e (des)confirmação. O consumidor tem uma expectativa 

anterior à compra do produto ou serviço, que é tomada como padrão ao qual a 

performance do produto ou serviço será confrontada. Esse julgamento pode ser feito 
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em relação ao desempenho total do produto ou serviço ou a certos atributos dele. A 

comparação entre expectativas e performance resultará em confirmação, se a 

performance corresponder às expectativas, ou em desconfirmação, se houver uma 

discrepância entre expectativas e performance. A desconfirmação pode ser positiva ou 

negativa: no primeiro caso, a performance do produto ou serviço ultrapassa a 

expectativa inicial; já na desconfirmação negativa as expectativas ultrapassam a 

performance, e é essa última que leva à insatisfação, que por sua vez afeta o 

comportamento e as futuras intenções do consumidor. 

Porém, como observam Fitzpatrick, Friend e Costley (2004), há outros elementos 

a serem considerados na relação entre experiência de consumo e insatisfação. Seus 

estudos empíricos sobre experiências vexatórias de compra vividas por consumidores 

detectaram a desconfiança como um elemento gerador de insatisfação e também como 

uma resposta à insatisfação. Os autores fazem menção ao trabalho de Dolen, Lemmink, 

Mattsson e Rhoen sobre a influência de emoções negativas na insatisfação – quanto 

mais intensas, maior seria seu impacto. Apoiado no trabalho de Day, Ruyter (1993) 

também defende que o conceito de insatisfação deva conter elementos afetivos e 

cognitivos, visto que a atividade cognitiva de comparação entre expectativas e 

performance num evento de consumo acontece antes que o individuo possa vivenciar a 

emoção. Assim, toma-se como base sua definição de insatisfação do consumidor como 

“uma emoção negativa causada pela cognição da desconfirmação de expectativas num 

contexto de consumo” (RUYTER, 1993, p. 23).  

Algumas terminologias amplamente usadas na literatura internacional, 

nomeadamente na língua inglesa, se referem às emoções negativas relacionadas à 

insatisfação. Contudo, Bougie, Pieters e Zeelenberg (2003) fazem distinção entre angry 

e dissatisfaction – literalmente traduzidos como raiva e descontentamento. Baseados 

em autores como Oliver, Roseman et al. e Shaver et al., os autores afirmam que ambas 

as sensações podem ser vivenciadas em uma experiência de consumo gerando, 

entretanto, respostas diferentes: consumidores que se encontram descontentes tendem 

a apresentar comportamentos mais passivos, já os que sentem raiva geralmente 

respondem manifestando uma reclamação. A raiva seria, de acordo com tais estudos, o 

elemento mediador entre o evento insatisfatório e a resposta do consumidor.  
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Seus resultados foram posteriormente confirmados por Chebat, Davidow e 

Codjovi (2005) quando buscaram compreender a relação entre a insatisfação e a 

ausência de reclamação. Partindo de um estudo da psicologia sobre os antecedentes e 

as conseqüências de emoções negativas como raiva, ansiedade, tristeza/resignação e 

orgulho, verificaram que o processo de cognição sobre a insatisfação toma por base 

diferentes emoções que antecedem o comportamento pós-insatisfação e impulsionam 

as diferentes formas de registro da reclamação. Tais resultados contribuem para a 

discussão, corrente na literatura, de que a insatisfação tem antecedentes distintos dos 

que causam a satisfação (BABIN; GRIFFING, 1998; MITTAL; ROSS; BALDASARE, 

1998; BITNER; BOOMS; TETREAULT, 1990; BLEUEL, 1990). As emoções que 

estimulam a insatisfação (tolerância, tristeza, agitação, arrependimento e ultraje) não 

são contrárias às que favorecem a satisfação (alegria, aceitação, alívio, 

interesse/excitação e prazer); assim, não se pode considerar satisfação e insatisfação 

como opostos de uma mesma dimensão (OLIVER; SWAN, 1989) Apesar dos diferentes 

antecedentes, os resultados de estudos sobre insatisfação podem aclarar a 

compreensão sobre a satisfação dos consumidores (FITZPATRICK; FRIEND; 

COSTLEY, 2004).      

A literatura sobre satisfação, insatisfação e comportamento de reclamação do 

consumidor explora amplamente as possíveis reações do consumidor a partir de 

experiências insatisfatórias de consumo. Um dos conceitos clássicos, retomados por 

Fornell e Wernerfelt (1987), remonta a 1970: a teoria saída-voz (exit-voice theory) de 

Hirschman, que aponta duas possibilidades de resposta de clientes insatisfeitos com 

um produto ou serviço de uma organização: saída implica na ação de parar de comprar 

o produto/serviço; voz é a reclamação do consumidor que expressa a insatisfação 

diretamente para a empresa. Para o autor, esses dois mecanismos de feedback 

permitem aos gerentes identificar as falhas de seus esforços em promover a satisfação 

do cliente.  

A teoria de Hirshman serviu de base para a formulação de outros trabalhos, 

como o de Otto et al. (2004). Os autores se aprofundaram em uma das variantes da 

saída de Hirshman anteriormente proposta por Huefner e Hunt: o ato intencional de 

evitar determinado estabelecimento ou marca, chamado avoidance. Uma outra 
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expressão comportamental de insatisfação também tem destaque na discussão 

provocada pelos autores: a aversão (grudgeholding): “saída extrema, carregada de forte 

componente emocional, que persiste por longos períodos de tempo” (OTTO et al., 2004, 

p. 43). 

Outra contribuição trazida por esse estudo é a relação das diferentes respostas 

de consumidores satisfeitos e insatisfeitos. De acordo com pesquisas prévias dos 

autores, um cliente insatisfeito pode (1) não fazer nada, (2) comentar negativamente 

com um funcionário [reclamação], (3) comentar negativamente com o gerente 

[reclamação], (4) evitar brevemente a marca/estabelecimento, comprando 

intencionalmente em outro lugar ou de outro fornecedor, (5) evitar a 

marca/estabelecimento por um longo período [grudgeholding], (6) provocar boca-a-boca 

negativo, advertindo terceiros, (7) provocar boca-a-boca prejudicial, causando danos ao 

vendedor, (8) ofender substancialmente [retaliação], (9) reclamar para organismos de 

defesa do consumidor, externos à empresa. 

Outras possíveis respostas do consumidor insatisfeito abrangem ainda a 

reivindicação de garantia, a devolução do produto e a solicitação do reembolso. Tais 

atitudes são classificadas por Ruyter (1993) como ações públicas, conforme indicadas 

na figura abaixo, proposta pelo autor a partir da taxonomia das opções de resposta à 

insatisfação, desenvolvida em 1977 por Day e Landon: 

 

 

 
FIGURA I – Alternativa à opção “tomar alguma atitude” 

Adaptado de Ruyter (1993, p. 35, tradução nossa) 
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Em relação ao comportamento de saída, Kotler e Armstrong (1998, p. 396-397) 

destacam que as empresas devem dedicar estreita atenção ao índice de abandono de 

seus clientes e tomar providências para reduzi-lo. O esforço para recuperar os clientes 

perdidos segue uma metodologia específica: 

 

Primeiro [as organizações] devem definir e medir seu índice de 
manutenção de clientes e, em seguida identificar os motivos da perda de 
cada cliente, determinando quais desses motivos podem ser eliminados 
ou reduzidos. Cada empresa deve elaborar uma distribuição de 
freqüência que mostre a percentagem de clientes que a abandonaram 
por diferentes motivos. Não há muito que se possa fazer em relação aos 
clientes finais que se mudaram da região, ou em relação a clientes 
organizacionais que encerraram suas operações ou foram à falência. 
Contudo, muito pode ser feito pelos clientes que abandonam a empresa 
devido a produtos ordinários, serviço deficiente ou preços altos demais. 

 

No que concerne ao boca-a-boca, estudos apresentados por Sellers (1991) 

mostram que consumidores comentam sobre suas más experiências de consumo ao 

dobro de pessoas com quem falam de suas experiências positivas. Isso levou a autora 

a concluir que clientes insatisfeitos podem destruir a imagem de uma empresa. Tal 

poder destrutivo dos clientes insatisfeitos também é ressaltado por Vavra (1992). Suas 

estimativas indicam que o consumidor transmite sua insatisfação a cerca de outros 

nove clientes potenciais. A simples adoção de uma postura mais atenciosa em relação 

ao consumidor pode resultar em efeitos benéficos, como aumentar a fidelidade do 

cliente à marca. Para Reichheld (1996), a fidelidade é especialmente mais importante 

para organizações que dependem da compra repetitiva de seus clientes.  

Em geral, os tipos de resposta estão relacionados à importância do 

produto/serviço para o consumidor (TARP, 1997) bem como à gravidade da insatisfação 

e ao nível de esforço exigido por cada uma delas (RICHINS, 1983). Isso justificaria a 

omissão de um consumidor diante de uma insatisfação (produto/serviço pouco 

relevante, nível baixo de insatisfação ou comodismo do consumidor). Porém, muitas 
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vezes a insatisfação não é manifestada, segundo Hepworth (1997, apud BEBER; 

ROSSI, 2006), devido a crenças ou conceitos dos consumidores sobre a inutilidade da 

reclamação, dado a suposta falta de interesse da organização, ou por uma possível 

reação negativa ou hostil da empresa. Outras justificativas apontadas pelo autor se 

referem ao volume de tempo e recursos demandados pelo consumidor para reclamar – 

confirmando os estudos de Richins (1983) – e pelo seu desconhecimento do processo 

(como e a quem encaminhar sua insatisfação). Entretanto, quando decidido a se 

manifestar, o consumidor se guia por um objetivo bem definido, não seguindo um único 

padrão de comportamento, o que normalmente faz com que adote várias ações 

distintas, simultâneas ou não (SINGH; WILKES, 1996). 

A reclamação seria, assim, uma das formas de se manifestar insatisfação. Tal 

afirmação vem ao encontro da literatura anglo-saxônica que considera a reclamação 

como integrante de um conjunto de respostas à insatisfação sentida (PRIM-ALLAZ; 

SABADIE, 2005). Reclamação é definida por Ruyter (1993, p. 38) como sendo “a 

manifestação, via comunicação verbal (oral, escrita ou ambas), da insatisfação 

concernente aos aspectos ampliados do produto ou serviço, feita pelo consumidor para 

um vendedor e/ou fabricante, diretamente ou através de terceiros”.  

Segundo Prim-Allaz e Sabadie (2005), a reclamação é realçada por uma ação 

explícita de um cliente, ou de seus representantes, para a organização em questão.  

Eles definem a reclamação como um “pedido de informação, de retificação e/ou de 

compensação, proveniente do cliente e destinado à organização, fazendo seguimento a 

uma insatisfação sentida pelo cliente, implicando na responsabilidade da organização” 

(PRIM-ALLAZ; SABADIE, 2005, p.8). São incluídas nesse contexto o que os autores 

denominam reclamações amigáveis, ou seja, propostas de melhoramento formuladas 

para a organização. Sob esse ponto de vista, o comportamento de insatisfação do 

consumidor manifestado à empresa pode contemplar não somente a reclamação, em 

seu sentido lato, como também as críticas, as sugestões, as solicitações de informação 

e explicação, desde que motivadas por uma insatisfação. Usando uma metáfora, 

Bolfing (1989, p. 5) pontua: “a reclamação é apenas uma das avenidas abertas para 

consumidores insatisfeitos”.   
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Fitzpatrick, Friend e Costley (2004) observam que muitos autores utilizam a 

insatisfação como pano de fundo para estudar o comportamento de reclamação. 

Davidow (2003) divide o processo de reclamação em três fases: (1) a reclamação 

propriamente dita, (2) a resposta da organização e (3) o comportamento do consumidor 

pós-reclamação, ou seja, a reação do consumidor à resposta da empresa. Sobre a 

primeira fase, há bastantes trabalhos, conforme anteriormente descritos, que buscam 

delinear as causas e as conseqüências da insatisfação a partir do comportamento do 

consumidor. Quanto aos outros dois aspectos, prevalecem na literatura os estudos que 

procuram medir a satisfação dos consumidores após a resposta da empresa. 

Em levantamento da literatura internacional sobre processos de gerenciamento 

de reclamações, Santos (2001a) identificou um total de 38 trabalhos publicados entre 

1975 e 1999. Dentre eles, 34 abordavam exclusivamente a terceira fase, descrita acima 

por Fitzpatrick, Friend e Costley (2004), do comportamento do consumidor pós-

reclamação. Dos outros quatro estudos, dois focaram ambos, empresa e consumidor 

(segunda e terceira fases) e apenas dois abordaram unicamente as políticas adotadas 

pelas empresas em relação à reclamação. Destes, destaca-se o trabalho de Fornell e 

Wernelfelt (1987) que, através de um modelo matemático e da utilização da teoria 

microeconômica, relaciona a gestão da reclamação com lucratividade e posicionamento 

da empresa no mercado. Seus resultados sugerem que as reclamações de 

consumidores devem ser estimuladas pelas empresas, visto que o gerenciamento das 

reclamações, sendo uma técnica de marketing defensivo, pode reduzir os gastos com o 

marketing ofensivo, como a publicidade, por exemplo. Tal economia seria mais do que 

suficiente para adotar uma política de recompensa financeira aos clientes insatisfeitos, 

se necessário, ainda que tal compensação superasse a margem de lucro dos produtos. 

Goodman e Newman (2003), da mesma forma, acreditam que as organizações 

devem permitir que os consumidores façam suas reclamações à empresa. Os estudos 

conduzidos por eles e sua equipe de pesquisadores sobre reclamações de clientes ao 

longo das últimas duas décadas, usam testes de compra e margens de lucro, dentre 

outros fatores, para desenvolver um modelo econômico que calcule o retorno para a 

companhia dos dólares investidos em unidades que lidam com reclamações e 

inquéritos. A média de retorno para as organizações que comercializam bens duráveis 
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é de 100%. Em outras palavras, se fabricantes gastam um milhão de dólares, 

conseguem dois milhões de retorno. O retorno é ainda maior no varejo, onde a 

qualidade nos serviços é essencial para manter consumidores. 

O estímulo à manifestação da insatisfação também é defendido por Richins 

(1983): se a empresa se apresenta como receptiva às críticas, conseqüentemente os 

consumidores terão mais facilidade em comunicar suas insatisfações para a empresa. 

Bolfing (1989) sugere que, mais do que disponibilizar formulários e linhas telefônicas 

gratuitas para o registro das queixas, os gerentes devem orientar seus funcionários que 

lidam diretamente com o público a serem receptivos às reclamações dos clientes. A 

presença de um responsável com o qual o cliente possa expor diretamente seus 

problemas e insatisfações é algo que facilita o processo de reclamação.  

Para estimular um comportamento pró-ativo nas organizações que busquem 

satisfazer seus clientes, Fornell e Westbrook (1984) aconselham a criação de canais de 

comunicação interna que facilitem o fluxo de informações provenientes dos 

consumidores. Dessa forma, as informações sobre insatisfação podem chegar aos 

setores responsáveis pela tomada de decisão sem sofrerem interrupções ou alterações. 

Tais problemas ainda acontecem pela insatisfação ainda ser interpretada 

equivocadamente como algo negativo para a empresa: sob esse ponto de vista, um 

índice elevado de reclamações pode gerar uma avaliação ruim da performance da 

organização.  

 

2.2 A insatisfação do consumidor no setor de serviços 

 

Naylor (2003) buscou investigar como as organizações tratavam as reclamações 

de seus clientes no setor de serviços. Para tanto, propôs a um grupo de estudantes de 

um curso de MBA em marketing nos Estados Unidos que escrevessem cartas de 

reclamação a empresas com as quais tivessem vivenciado situações insatisfatórias 

reais após o consumo de um serviço. As cartas, seguindo um padrão de elaboração de 

qualidade textual, continham um pequeno resumo da reclamação ou inquietação e um 

pedido de resolução. Durante o semestre letivo, acompanhou-se o recebimento das 
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respostas; aquelas enviadas pelas empresas após 13 semanas foram descartadas. As 

respostas válidas foram então codificadas de acordo com o tipo de indústria, número de 

contatos fornecidos, tempo de resposta, tipo (pedido de desculpas, explicação ou 

remuneração) e valor monetário da solicitação. Um dos resultados mapeou os tipos de 

resposta apresentados pelas organizações, e os classificou em cinco tipos: (1) 

nenhuma resposta, (2) insulto, (3) contato sem resolução, (4) contato com promessa de 

resolução e (5) contato com resolução. As pesquisas de Naylor foram aplicadas a 

indústrias de serviços de diferentes segmentos e por estarem relacionadas a uma 

realidade norte-americana não são passíveis de generalização, entretanto servem 

como referência para o desenvolvimento de futuros estudos. 

A resposta à insatisfação pode passar pela recuperação dos serviços (service 

recovery) compreendida como a ação tomada pela organização em resposta a uma 

falha no serviço (GRONROOS, 1988 apud SMITH; BOLTON; WAGNER, 1999). Perante 

a constatação de um erro, empresas adotam uma resposta rápida, um pedido de 

desculpas, e o reparo em si. Considera-se que a prática de gestão de recuperação de 

serviços (recovery management) tem grande impacto na avaliação de clientes, pois em 

geral eles são mais atentos e envolvidos emocionalmente com a recuperação do 

serviço do que com seu consumo rotineiro; além disso, os consumidores demonstram 

mais insatisfação com uma possível falha da empresa no reparo do serviço que na 

falha em si (BERRY, PARASURAMAN, 1992; BITNER, BOOMS, TETREAULT, 1990). 

Prim-Allaz e Sabadie (2005) ressaltam a importância da gestão da reclamação 

para o setor de serviços – como o turismo – visto apresentar características específicas, 

como (1) intangibilidade, (2) inseparabilidade, (3) heterogeneidade (ZEITHAML; 

PARASURAMAN; BERRY, 1985; NAYLOR; 2003) e (4) efemeridade (NAYLOR; 2003). 

A primeira dificulta a avaliação da oferta antes da compra e até mesmo durante a 

consumação do serviço, pois a confiança depositada no prestador do serviço e o 

respeito ao compromisso firmado são determinantes da qualidade percebida. Quanto 

ao segundo fator, Prim-Allaz e Sabadie (2005) afirmam que a constância da qualidade 

na prestação de um serviço não pode ser assegurada mediante a simultaneidade da 

produção e da consumação, bem como da participação do cliente. O terceiro item se 

refere ao atendimento, cuja prática não se baseia somente em normas e treinamentos, 
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mas também no humor e na simpatia do funcionário. Um mesmo empregado, contudo, 

pode apresentar desempenhos diferentes para a mesma tarefa, bem como um cliente 

difere de outro em suas solicitações ou em sua maneira de experimentar o serviço.  

A importância do fator humano nas interações entre funcionários e clientes, bem 

como a complexidade da gestão interpessoal, explica o grande número de incidentes 

que são susceptíveis de acontecer. Conforme Naylor (2003), a probabilidade de 

acontecerem falhas no setor de serviços é muito maior do que em produtos. Por fim, 

para ilustrar a efemeridade dos serviços, a autora exemplifica mencionando um 

incidente desagradável e comum durante a estadia em um hotel: uma noite mal-

dormida devido a vizinhos barulhentos – algo que não será jamais recuperado. 

Conhecendo tais características, o gestor pode antecipar-se e munir-se de um 

dispositivo eficaz de gestão da reclamação, com vistas a prevenir o mau funcionamento 

de seus serviços (PRIM-ALLAZ; SABADIE, 2005). 

Na discussão sobre a imprevisibilidade dos eventos turísticos – que estão no 

cerne da experiência turística, Botterill (apud BOWEN; CLARKE, 2002) ressalta que as 

denominadas antecipações são inadequadas na avaliação da (in)satisfação, já que os 

turistas altamente satisfeitos não tem uma perfeita predição de suas férias. A 

satisfação/insatisfação, segundo esse ponto de vista, não é obtida 

estreitando/alargando os espaços entre expectativa e performance até que a 

expectativa do consumidor seja ou não totalmente preenchida. Dessa forma, satisfação 

estaria relacionada a uma adaptação bem sucedida do turista a eventos imprevisíveis. 

Em trabalho de revisão das pesquisas de satisfação/insatisfação na literatura 

acadêmica do turismo, Bowie e Clarke (2002) encontraram que a (in)satisfação do 

consumidor turístico é em geral apresentada como mensurável, a partir da 

consideração de alguns atributos anteriores e imediatamente posteriores à experiência 

do serviço. As informações eram obtidas a partir de um questionário sobre serviços, 

aplicados ao consumidor. Na prática do turismo, porém, as tentativas de se medir 

satisfação/insatisfação são mais restritivas, e tendem a medir satisfação somente em 

relação ao momento final da experiência ou após sua concretização. A abordagem 

metodológica utilizada, exclusivamente quantitativa, serviu de base para muitas 

conceitualizações e pensamentos. 
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Entretanto os autores acreditam que tais questionários são inadequados, visto 

serem em geral elaborados pelas empresas a partir de uma perspectiva gerencial 

ampla sobre os atributos que afetam a satisfação/insatisfação, ao invés de 

considerarem tais atributos como uma parte da experiência proporcionada pelo turismo. 

O tempo de aplicação de tais questionários é em geral bastante limitado, e suas 

respostas dependem da habilidade e da vontade do consumidor em racionalizar e 

expressar pensamentos e algumas vezes sentimentos com clareza e honestidade. 

Todos esses elementos são limitadores das pesquisas, comprometendo seu resultado e 

conseqüentemente as ações deles decorrentes. 

Dos trabalhos específicos sobre insatisfação e hospitalidade, destaca-se o 

estudo de Lewis, analisado por Santos (2001a), sobre a influência da gestão das 

reclamações nos comportamentos de recompra e boca-a-boca adotados pelos 

hóspedes. Foram entrevistados 72 clientes, hospedados ao longo de 18 meses, que 

enviaram cartas de reclamação a um hotel. Os resultados mostram que a forma como a 

reclamação foi gerenciada foi o fator de maior influência no grau de probabilidade com 

que os consumidores se hospedariam no hotel novamente. A forma de resolução 

mostra ter efeito na probabilidade de falar a outros sobre o episódio ou advertir outros a 

não usar o hotel.  

Bolfing (1989) investigou o comportamento de insatisfação dentre hóspedes de 

quatro cadeias de hotéis norte-americanos. De uma amostra válida de 629 clientes, 130 

haviam se hospedado em um hotel econômico, 357 em hotéis intermediários e 142 em 

um hotel de luxo. Os resultados mostraram que os hóspedes tendem a adotar mais o 

comportamento de reclamação direta ao hotel (48,8%) frente outras formas de 

manifestar insatisfação, como a não intenção de recompra (28%) e boca-a-boca 

negativo (23,2%), sendo esta última a mais freqüente entre hóspedes de hotéis de luxo 

– o ambiente os intimida e não os estimula a reclamar. A reclamação direta é adotada 

quando o hóspede percebe o problema como severo e quando sente que é 

responsabilidade dele manter a gerência informada.  

Em relação ao comportamento de boca-a-boca adotado pelo consumidor, 

percebe-se sua elevada relevância no âmbito do turismo. Mesmo com a diversidade de 

fontes disponibilizadas para o turista em potencial, são as informações provenientes de 
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familiares e amigos as mais consideradas no processo de escolha de um destino. De 

acordo com dados divulgados pelo Ministério do Turismo, mais de 60% dos turistas 

estrangeiros, em sua primeira visita ao país, optou pelo Brasil como destino de férias 

com base em informação de amigos. Nas pesquisas realizadas anualmente pelo órgão 

entre 1999 e 2003, a menção ao item informação de amigos aumentou em 16,9% 

(EMBRATUR, 2004). Nos anos seguintes, embora não tenham abordado diretamente a 

questão das fontes de informação, as pesquisas detectaram que 53,7% dos turistas 

internacionais em 2004 e 61,3% em 2005 organizaram suas viagem sem o auxílio de 

agências de viagem (EMBRATUR, FIPE; 2007). 

A literatura de marketing turístico também faz referência à força das informações 

provenientes de fontes confiáveis. Hu (1996), em uma revisão de artigos publicados em 

um periódico da área de turismo (Journal of Travel and Tourism Marketing) entre 1992 e 

1995, identificou diversos trabalhos sobre as fontes de informação mais comumente 

usadas no desenvolvimento de comunicações eficientes com turistas em potencial. 

Destacam-se as citações aos trabalhos de Fesenmaier e Vogt, de 1992, sobre 

planejamento de férias no meio-oeste norte americano e a grande utilização de fontes 

particulares de informação de viagens, bem como as conclusões de Vogt, Fesenmaier e 

Mackay no ano seguinte sobre como as fontes de informação sobre um produto ou 

serviço afetam potencialmente uma decisão de consumo turístico. Hu (1996) também 

aponta os resultados encontrados por Andereck e Caldwell em pesquisa de 1994 

mostrando que as informações provenientes de comunicações do tipo boca-a-boca são 

avaliadas como as mais importantes para a decisão do turista, seguidas de 

experiências de viagem anteriores e outras mídias. 

Tal constatação remete às considerações de Petrocchi (2001). Sobre a 

propaganda boca-a-boca, o autor assegura que o cliente que aprova o serviço prestado 

se transforma num instrumento de divulgação do hotel e das qualidades que o 

agradam. Já quanto ao processo de recompra, sugere que a repetição da hospedagem 

seja estimulada através de programas de fidelização, como bonificações e tratamentos 

diferenciados – comuns no turismo. Ainda segundo o autor, o hotel não deve considerar 

seu hóspede como um cliente que propicia uma determinada receita em dada 

hospedagem. A sobrevivência do empreendimento hoteleiro está ligada diretamente a 
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uma visão de longo-prazo no relacionamento com seu cliente amparada, dentre outras 

estratégias, na resposta da organização à insatisfação. 

 

2.3 Comportamento das empresas face à insatisfação do consumidor  

 

Segundo Silva e Farhangmehr (2000), as práticas organizacionais evidenciam 

uma evolução qualitativa no que se refere ao posicionamento das empresas perante 

seus clientes insatisfeitos. No que as autoras denominam escala de procedimentos 

encontram-se três abordagens distintas, passíveis de utilização pelas empresas que 

respondem à insatisfação de seus consumidores: o tratamento das reclamações, a 

gestão das reclamações e a gestão da insatisfação. 

A primeira das abordagens tem sua origem no movimento consumerista dos 

anos 60 e 70 do século XX, com a sofisticação da produção em escala e a expansão do 

mercado consumidor. As reclamações são aqui consideradas prejudiciais ao negócio; 

dessa forma, o tratamento das reclamações objetiva diminuir seu número, acalmando 

os clientes e resolvendo suas queixas, dentro do possível, mas sem confrontar as 

causas dos problemas. Apenas as reclamações apresentadas formalmente são 

analisadas e tratadas individualmente, e o seu resultado não se constitui em uma 

informação significativa para a tomada de decisões na empresa. Silva e Farhangmehr 

(2000) explicam ainda que a função do departamento responsável pelo tratamento das 

reclamações é isolar os consumidores hostis da alta gestão. O departamento recebe, 

assim, pouca atenção da alta gestão e seu poder frente a outras áreas funcionais 

também é pequeno, contribuindo muito pouco para a organização. Por tais 

características, o tratamento da reclamação é uma abordagem defensiva, redutora, 

reducionista e simplista. 

 Com a percepção das limitações e insuficiências dessa abordagem, desenvolve-

se nas empresas uma segunda maneira de lidar com a insatisfação dos clientes. Muda-

se o foco dos sintomas para a busca de soluções para os problemas, visando reduzir a 

insatisfação futura. A gestão das reclamações não é uma abordagem reducionista, pois 

quer maximizar as reclamações em relação a outros tipos de resposta de clientes à 
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insatisfação. Como na primeira abordagem, também deseja diminuir o número de 

reclamações, mas agora como conseqüência do aumento da satisfação de seus 

consumidores. A redução de reclamações implica também em diminuição de re-trabalho 

e aumento da retenção de clientes, sendo interpretada como vantagem competitiva 

para as organizações.  

A literatura internacional faz vasta menção à gestão da reclamação do 

consumidor (FORNELL; WESTBROOK, 1984; FORNELL; WERNERFELT, 1988; 

POWERS; BENDALL-LYON, 2002; DAVIDOW, 2003; LOTAYIF, 2004). Ela é vista por 

Prim-Allaz e Sabadie (2005, p. 7) sob uma “perspectiva relacional de troca que visa 

aumentar a satisfação, o compromisso e a confiança dos clientes de uma empresa”.  

Santos (2001a, p. 18) assim define: 

  

Gerenciamento de reclamações refere-se às interações, procedimentos 
e mecanismos que entram em ação quando o consumidor registra uma 
queixa à empresa. Tais procedimentos podem resultar em benefícios 
tangíveis para o consumidor (p.ex., devolução do dinheiro e troca do 
produto com defeito), e para a empresa (p.ex., lealdade do consumidor e 
boa reputação).  

 

Beber e Rossi (2006), em estudo empírico sobre a insatisfação do consumidor, 

fazem uma única menção ao termo administração da insatisfação geral, quando 

afirmam ser esta um meio para aumentar a satisfação do consumidor, a partir do 

desempenho de seus atributos. Contudo, não justificam a adoção de tal terminologia, o 

que leva a crer que a utilizaram como sinônimo para gestão da reclamação. 

É consenso que essa modalidade de gestão é salutar para as organizações. 

Significativo trabalho sobre a gestão da reclamação é apresentado por Fornell e 

Wernerfelt (1988). Seus resultados apontam positivamente para a gestão da 

reclamação como uma útil ferramenta para a retenção de clientes, por aumentar a 

utilidade esperada da compra. Segundo os autores, a gestão da reclamação é mais 

efetiva quanto maior o número de competidores e maior a elasticidade da demanda. 

Eles sugerem ainda que as empresas aconselhem seus clientes a reclamar e 

recompense-os, se necessário. 
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A gestão da reclamação envolve tanto as funções de tratamento individual das 

reclamações como de análise agregada dos dados das reclamações. Enquanto o 

tratamento de reclamações individuais tende a identificar seus sintomas, a gestão de 

reclamações através de um sistema agregado verifica as causas da insatisfação e 

amplia a compreensão acerca das requisições dos consumidores (LAPIDUS; 

SCHIBROWSKY, 1994). A análise agregada permite a identificação de problemas em 

relação a um e/ou vários produtos que persistem ao longo do tempo (SILVA; 

FARHANGMEHR, 2000), possibilitando também a mudança nas dimensões do serviço 

que estejam abaixo do nível aceitável na percepção de um número significativo de 

consumidores (LAPIDUS; SCHIBROWSKY, 1994). Tal informação pode guiar 

mudanças estratégicas, comunicadas a todos os níveis da organização, além de ser 

usada na definição de diretrizes para a melhoria da qualidade dos produtos/serviços e 

na redução da perda de clientes (FORNELL; WERNERFELT, 1987, 1988).  

Lapidus e Schibrowsky (1994) pontuam que a abordagem usada para a coleta de 

informações em um sistema agregado pode não contemplar somente as reclamações 

do consumidor dirigidas à empresa. De acordo com o tipo do negócio, ela incluiria 

desde gravações internas até relatórios de outros organismos externos à empresa. Os 

autores sugerem ainda que as empresas se esforcem em contatar cada consumidor 

insatisfeito para compreender melhor a origem do problema apresentado. Entretanto a 

literatura sobre gestão da reclamação anterior ao trabalho dos autores é consensual em 

afirmar que, nessa abordagem, a reclamação é a única fonte de dados para análise e 

tratamento pela empresa.  

Essa é, inclusive, uma das críticas à gestão da reclamação que motivou Ruyter 

(1993) a desenvolver sua abordagem da gestão da insatisfação. Segundo o autor, a 

perspectiva organizacional da insatisfação do consumidor estava equivocadamente 

restrita ao gerenciamento das reclamações, posto que os consumidores podem 

expressar sua insatisfação de várias maneiras. Além disso, (grupos de) consumidores 

tendem a articular a insatisfação de uma forma mais ou menos determinada, de forma a 

ser necessária uma combinação de todas essas expressões. Tal diversidade de 

informações capacitaria as empresas a enxergar o fenômeno da insatisfação com mais 

compreensão e confiabilidade.  
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A outra limitação apontada por Ruyter (1993) menciona o fato das empresas 

estarem voltadas quase que exclusivamente para o processamento dos dados relativos 

à insatisfação, transformando-os em informação de gestão, ao passo que acabam por 

ignorar outras atividades de suma importância no processo, como o planejamento, a 

gestão de pessoas e recursos e o controle. Assim, a gestão da insatisfação vem ampliar 

qualitativa e quantitativamente o escopo das abordagens anteriores. 

A gestão da insatisfação é definida por Ruyter (1993, p. 124) como sendo: 

  

Um esforço gerencial sistemático implicado em coletar e processar 
dados sobre insatisfação do consumidor, derivados de fontes internas e 
externas, com o propósito de comunicar informação para os indivíduos 
envolvidos no processo decisório organizacional de forma a permiti-los 
detectar, corrigir e prevenir a insatisfação do consumidor. 

 

Tal descrição de prática sistematizada vem ao encontro do que se compreende 

como gestão da insatisfação: a administração das informações relacionadas à 

insatisfação do consumidor, manifestada de diversas maneiras e por diferentes canais, 

acessados pela organização, de forma a revertê-las em benefícios tangíveis e 

intangíveis tanto para a empresa como para o consumidor.  

Ruyter (1993) explica que a abordagem de gestão da insatisfação contempla oito 

funções gerenciais (planejamento, coleta de dados, processamento de dados, 

comunicação da informação, organização, gestão de pessoal, gestão de recursos e 

controle) e quatro dimensões do sistema de informação da gestão da insatisfação 

(técnica, de dados, funcional e de performance).  

Sobre a função de planejamento na gestão da insatisfação, para Ruyter (1993) a 

ampliação da perspectiva organizacional deve ser refletida em objetivos e metas. As 

atividades devem estar focadas em todas as respostas dos consumidores à 

insatisfação; e os dados dessas fontes em potencial devem ser transformados em 

informação para a gestão da companhia. A união dos objetivos da gestão da 

insatisfação com os de outras funções gerenciais da empresa, como marketing, vendas 

e qualidade, facilita a troca de dados. Dessa maneira, a informação que é relevante 

para a insatisfação do consumidor pode ser coletada através da flutuação nas vendas, 

participação no mercado (market share), percentual de recompra, controle de 
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qualidade, por exemplo. No que diz respeito ao orçamento, deve haver uma provisão 

para os custos envolvidos na coleta interna e externa de dados. 

Tal processo de coleta, sugerido na abordagem, abrange todas as possíveis 

fontes internas e externas de dados sobre insatisfação. Exemplos de dados internos 

apontados pelo autor são a confiabilidade e segurança do produto, exigências de 

garantia, substituição, reparos e devolução de produtos, solicitações de reembolso, 

notas de crédito, cupons, gráficos de vendas e de market share e informações sobre 

controle de qualidade. A coleta de dados externos, por sua vez, deve estar focada 

naqueles consumidores insatisfeitos que não tomam nenhuma atitude ou que adotam 

ações privadas, o que exige da empresa uma política de coleta proativa. Dados 

externos podem ser encontrados no número de clientes inativos ou que mudam de 

marca/empresa, ou ainda na medição do impacto do boca-a-boca negativo ou de 

mudanças de imagem da empresa, dentre outros. Métodos usados nas pesquisas de 

marketing – tais como surveys, entrevistas, discussões de grupo (focus group) – além 

de análises da administração da empresa como relatórios financeiros e estoques 

também são apropriados. Além da coleta de dados sobre consumidores individuais, a 

empresa também deve buscar informação em instituições como órgãos de defesa do 

consumidor.  

A ampliação da perspectiva da gestão da reclamação para a gestão da 

insatisfação tem, para o autor, implicações nas atividades de processamento de dados. 

Com métodos de coleta mais estruturados, é possível adotar análises mais elaboradas, 

com metodologias quantitativas e multivariadas. A análise de documentos internos da 

empresa, por sua vez, exige também técnicas de análise qualitativa, de forma que se 

ampliam as possibilidades de análise com a maior disponibilidade de informações. ` 

Já em relação à comunicação da informação, Ruyter (1993) não traça mudanças 

substanciais entre as duas abordagens: a comunicação com clientes internos e 

externos não sofre alteração. A diferença reside na clareza quanto à avaliação e 

utilização das informações. Na abordagem da gestão da insatisfação, o formato e os 

canais de comunicação são mais evidenciados.  Entretanto, como o número de fontes e 

de volume de informação pode aumentar em conseqüência da coleta de dados na 
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empresa e fora dela, deve-se atentar para manter o processo comunicativo o mais 

simples possível, evitando ruídos.  

No que se refere à organização, o departamento que cuida da gestão da 

insatisfação deve, em primeiro lugar, estar localizado num ponto central da empresa; 

dada sua necessidade de coleta de dados em um grande número de departamentos. 

Deve ainda buscar certa autonomia e independência dos interesses de outras funções 

gerenciais, mantendo-se comprometido com a alta gerência. Já em um nível funcional, 

espera-se que a estrutura departamental se caracterize pela especialização das tarefas, 

a partir da coleta em larga escala, da combinação de dados de diferentes fontes e do 

uso de análises mais elaboradas.  

Sobre a gestão de pessoal, os funcionários responsáveis envolvidos com a 

gestão da insatisfação devem, acima de tudo, segundo o autor, possuir habilidades de 

comunicação, além de outras habilidades cognitivas, já que é exigido o envolvimento 

em tarefas mais complexas de coleta e análise de diferentes tipos de dados. Ruyter 

(1993) ainda coloca, sobre a gestão de recursos, que a integração dos dados sobre 

insatisfação traz conseqüências para o nível de manutenção de atividades, envolvendo 

a combinação, a modificação, adição e atualização de códigos de dados e importação e 

exportação de dados internos e externos, dentre outros. Por fim, a mensuração da 

eficácia e da eficiência da gestão da insatisfação é dada em larga escala, posto que as 

atividades da função de controle também estão baseadas nos objetivos e metas que 

são ampliados quando adota tal abordagem. 

Ruyter (1993) pontua ainda que o aumento do número de fontes e do volume da 

coleta de dados impacta as quatro dimensões do sistema de informação que dá suporte 

à gestão da insatisfação: promove a integração entre sistemas de informação internos e 

externos (dimensão técnica); pede um esquema de classificação de códigos mais 

extensivo bem como exige uniformidade na coleta e classificação (dimensão de dados); 

amplia o contato e a coordenação entre departamentos e traz conseqüências para a 

maioria das funções gerenciais (dimensão funcional) e cobra alta demanda de 

flexibilidade e segurança do sistema de informação (dimensão de performance). 

A gestão da insatisfação é, assim, uma abordagem cuja aplicação implica uma 

mudança na cultura organizacional de forma a permitir identificar, em várias fontes de 
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informação, possíveis dados sobre insatisfação do consumidor. A abordagem ainda tem 

um impacto substancial na natureza das estruturas e das fontes de informação entre 

organizações (RUYTER, 1993). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1 Tipologia do Estudo 

 

O trabalho caracteriza-se como um estudo exploratório de natureza qualitativa. 

Segundo Malhotra (2001), pesquisa qualitativa é uma metodologia não-estruturada e 

com amostras pequenas, de relevante utilização na pesquisa exploratória, cujo objetivo 

é fornecer critérios para a compreensão do cenário do problema enfrentado pelo 

pesquisador. Foi utilizado para o estudo um projeto de casos múltiplos que, segundo 

Yin (2005), é uma variante dentro da estrutura metodológica do estudo de caso. Para o 

autor, apesar da condução do estudo de casos múltiplos exigir mais tempo e recursos 

do pesquisador, as evidências dele resultantes são consideradas mais convincentes e 

trazem mais robustez ao estudo. Para a obtenção de informações que subsidiassem a 

consecução dos objetivos específicos, optou-se por realizar entrevistas em 

profundidade – técnica qualitativa que permite sondar em detalhe os pensamentos dos 

entrevistados (YIN, 2005). 

 

3.2 Procedimentos de Amostragem  

 
 

A técnica de amostragem adotada é classificada como não probabilística, visto 

que utilizou seleção intencional. A escolha dos hotéis participantes da pesquisa foi 

pautada de forma a contemplar hotéis independentes e hotéis pertencentes a redes ou 

grupos nacionais e internacionais. Além disso, foram considerados os critérios de 

localização – todos os hotéis estão instalados na faixa litorânea, na cidade de Natal, Rio 

Grande do Norte – e de acessibilidade, de forma que foram assim inseridos na amostra 

aqueles que mais prontamente se dispuseram a colaborar com a pesquisa. 

A decisão sobre o número de casos necessários para o estudo buscou suporte 

nas considerações de Yin (2005). O autor aponta que não deve ser utilizada uma lógica 
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de amostragem nos projetos de casos múltiplos, o que torna os critérios típicos 

irrelevantes. Entretanto sugere que a lógica dos casos múltiplos pode ser derivada do 

desejo do pesquisador de ter subgrupos de casos tratando cada um dos tipos, sendo 

necessário ter no mínimo dois casos individuais dentro de cada um dos subgrupos. 

Dessa forma, foram selecionados seis hotéis, sendo dois independentes, dois hotéis de 

redes/grupos nacionais e dois de redes/grupos internacionais. Além disso, em projetos 

de pesquisas exploratórias qualitativas o tamanho da amostra é geralmente pequeno, o 

que também corresponde a este trabalho, que totalizou vinte e sete entrevistas. 

Para a identificação das práticas adotadas pelos hotéis no tratamento dado à 

insatisfação do consumidor de serviços do setor de turismo, buscou-se primeiramente 

identificar os indivíduos com função relacionada à questão ou responsáveis pelo 

processo de tomada de decisão na organização. Assim, os sujeitos selecionados foram 

diretores de empresas hoteleiras, gerentes gerais ou gerentes de marketing. Houve 

pelo menos um respondente para cada hotel pesquisado; sendo que em dois dos hotéis 

a entrevista foi aplicada a dois gerentes simultaneamente. Dessa forma, foram ouvidas 

oito pessoas, sendo dois diretores, cinco gerentes e um guest relations e assistente de 

diretoria.   

O segundo bloco de entrevistas foi direcionado a dezenove funcionários de 

quatro setores que têm contato direto com o cliente – recepção, governança, alimentos 

e bebidas (A&B) e recreação e lazer – visando principalmente identificar os problemas 

de insatisfação apresentados pelos consumidores turísticos aos hotéis, na percepção 

de funcionários de diferentes departamentos. A seleção dos funcionários para a 

entrevista se pautou pelo quadro de funções na hotelaria (ANEXO A), de forma a 

permitir que cada um dos setores em todos os hotéis da amostra fosse representado 

por pelo menos um funcionário, indicado pelo gestor no momento da entrevista. 

 

3.3 Coleta de Dados 

 
 

As entrevistas em profundidade buscaram investigar as seguintes variáveis: 

reclamações, críticas e sugestões mais freqüentes; setores de maior incidência; perfil 



 40 

do reclamante; instrumentos utilizados para a identificação da insatisfação; formas de 

captação, comunicação, resolução e encaminhamento de problemas; nível de 

autonomia dos funcionários para resolução; tipos de resposta fornecida ao cliente; 

procedimentos de análise e tratamento das informações; formas de aproveitamento das 

informações pelas empresas; nível de acesso às informações; visão do gestor sobre 

insatisfação e comportamento de reclamação. Foi desenvolvido um roteiro de 

entrevistas semi-estruturado (APÊNDICE A) a partir das contribuições literárias sobre 

insatisfação. As entrevistas foram adequadas ao nível hierárquico do informante e à 

informação solicitada. 

Dados secundários, como opinários (ANEXO B), informativos, websites das 

empresas, relatórios de pesquisas de satisfação realizadas pelos hotéis e registros de 

reclamações também compuseram a fonte de dados utilizada para a pesquisa. 

Excetuando-se a consulta aos websites, todo o restante do material foi cedido pelos 

gestores mediante solicitação da pesquisadora e garantia de confidencialidade dos 

dados, sendo utilizado somente para fins acadêmicos. Para Malhotra (2001), dados 

secundários são úteis para o pesquisador, dentre outras funções, interpretar os dados 

primários com mais critério. O material foi submetido à técnica de análise documental 

que, segundo Bardin (1977), possibilita apresentar de forma sintética os dados 

relevantes à pesquisa em questão, corroborando para o resultado do problema de 

pesquisa. Todo o trabalho de campo foi conduzido e executado pessoalmente pela 

pesquisadora nos hotéis selecionados, no período compreendido entre agosto e 

novembro de 2006. 

As entrevistas foram gravadas em dispositivo de áudio, com prévia autorização 

dos respondentes, durando em média uma hora com cada gestor e 10 minutos com 

cada funcionário, totalizando 10h16min35s de gravação. Todo o material foi 

posteriormente transcrito e analisado juntamente com os documentos de fontes 

secundárias. Procedeu-se à análise de conteúdo, buscando-se identificar unidades de 

significação isoláveis – temas (BARDIN, 1977). Esse procedimento é coerente com o 

objetivo desta etapa da pesquisa e com o método de coleta de dados uma vez que, 

segundo Bardin (1977), o tema é utilizado como unidade de registro quando o estudo 
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envolve opiniões, atitudes e crenças, bem como quando os objetos de análise são 

respostas a questões abertas, entrevistas ou reuniões de grupos. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 Aspectos do turismo e hotelaria em Natal 

 

A vocação turística da cidade de Natal é latente. A beleza das praias, o encanto 

das paisagens, o clima ameno, a hospitalidade do povo são, sem dúvida, atrativos que 

têm contribuído para que o setor ocupe hoje um lugar de destaque na economia 

potiguar.  A capital do Rio Grande do Norte também se privilegia por sua localização 

geográfica: situado na esquina do continente sul-americano, o estado ocupa uma 

posição central entre Europa, América do Norte, África e, através do Canal do Panamá, 

também da Ásia. Além disso, está num ponto quase eqüidistante entre o Norte e o 

Sudeste do país. 

O despertar para a potencialidade turística de Natal aconteceu no ano de 1970, 

quando a cidade passou a integrar a Política Nacional de Turismo – instituída pelo 

Decreto-lei nº 55, de 18 de novembro de 1966. Na época foram promovidos por 

intermédio da SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) alguns 

estudos, campanhas de promoção, qualificação de recursos humanos e discussão de 

propostas de incentivos fiscais principalmente para a construção e reforma da rede 

hoteleira.  

Em 1971 foi criado o órgão oficial de Turismo do estado, denominado Empresa 

de Promoção e Desenvolvimento do Turismo do Rio Grande do Norte – EMPROTURN, 

direcionado para a execução das políticas de turismo do governo. Mas, segundo 

Gomes e Silva (2000), o planejamento da atividade turística só recebeu mais 

investimentos quando o governo entendeu que o setor oferecia uma saída para o 

crescimento econômico do Rio Grande do Norte; assim, as políticas públicas voltaram-

se às condições de infra-estrutura viária e de hotéis, como também à construção e 

consolidação de atrativos turísticos.  

Dentre tais políticas, os autores destacam o projeto Parque das Dunas/Via 

Costeira – a primeira ação voltada para o desenvolvimento do turismo de massa, 

implementada no final da década de 70. No projeto previa-se a construção de hotéis de 
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categoria cinco estrelas – viabilizada com a concessão de incentivos fiscais – além de 

equipamentos e serviços complementares, como o Centro de Convenções, áreas de 

camping, colônias de férias, clubes, unidades de saúde e de segurança. Outra política 

pública que impulsionou o turismo local foi o Programa de Ação para o 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – PRODETUR/NE, cujas ações resultaram 

na implantação dos projetos Rota do Sol e dos Pólos Turísticos (GOMES; SILVA, 

2000).  

Dos cinco pólos turísticos em atividade no estado atualmente, o mais expressivo 

em fluxo turístico é o Pólo Costa das Dunas, que abrange, dentre outros destinos, a 

capital do estado. Em Natal, os meios de hospedagem estão localizados em sua 

maioria na faixa litorânea e concentrados principalmente na Via Costeira e no bairro de 

Ponta Negra, que agrega diversos serviços e equipamentos turísticos complementares. 

A oferta de acomodações é variada, passando por albergues e pousadas até grandes 

complexos hoteleiros. O setor se articula através de entidades como a Associação da 

Via Costeira, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) e Natal Conventions 

Bureau, para a promoção conjunta do turismo nacional e internacionalmente. 

 

4.2 Apresentação dos casos: hotéis independentes e hotéis de rede 

 

 

4.2.1 Hotéis independentes 

a) Hotel Manary  

Situado à beira-mar, na praia de Ponta Negra, o hotel Manary é voltado para o 

turismo de lazer e negócios. Dispõe de 24 apartamentos em três categorias, além de 

piscinas para adultos e crianças, sala de jogos, sala de leitura, business center e salão 

de eventos. Os serviços de restauração contemplam bar, restaurante aberto ao público 

externo e serviço de quarto 24 horas para hóspedes. O acesso à internet (banda larga) 

é gratuito, com pontos nos apartamentos e na área da piscina. 

Há 11 anos no mercado, o hotel Manary tem hoje 36 funcionários. O hotel não 

faz parte de uma cadeia hoteleira, embora seja afiliado à Associação Roteiros de 

Charme desde 1999. Fundada há 15 anos, a associação propõe-se a fornecer uma 
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listagem de meios de hospedagem, classificados segundo critérios específicos de 

conforto, localização, atendimento diferenciado, padrão de serviços, construção 

adequada ao meio ambiente e à região, dentre outros.  

Para pertencer à associação, o hotel deve estar em funcionamento há pelo 

menos 2 anos sob a mesma administração, preferencialmente com o envolvimento de 

seus proprietários, ter de 10 a 60 apartamentos e/ou suítes, e estar localizado 

especialmente em pontos de interesse turístico, histórico ou ecológico. A associação 

abarca atualmente 46 hotéis em 11 estados do Brasil, nas categorias praia, montanha, 

cidade histórica, fazenda, refúgio ecológico e resort. 

 

b) Hotel Marsol 

O Hotel Marsol é uma empresa de sociedade anônima e administração familiar 

com 20 anos de atuação no ramo da hotelaria local e não pertence a nenhuma cadeia 

ou rede de hotéis. Sua estrutura operacional conta com mais de 100 funcionários.  

Situado na Via Costeira, tem como diferencial o serviço all-inclusive, pacote que 

engloba hospedagem, pensão completa e bebidas nacionais das 10h às 22h30min em 

cada diária. Recebe principalmente turistas da Europa para lazer, em sua maioria 

provenientes da Holanda, Portugal, Espanha, França e Alemanha, além de turistas 

argentinos. 

O hotel disponibiliza apartamentos em três padrões diferentes, parque aquático, 

salão de jogos, quadras poliesportivas, shows regionais e equipe de recreação e lazer. 

Seu restaurante é de uso exclusivo dos hóspedes. Oferece ainda os serviços de sua 

agência de viagens e locadora de veículos. 

 

4.2.2 Hotéis de redes/grupos nacionais 

c) Hotel-Escola Senac – Barreira Roxa 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC – é uma instituição de 

educação profissional reconhecida nacionalmente por oferecer cursos de qualificação, 

habilitação e aperfeiçoamento. Atua em uma extensa gama de segmentos, dentre os 

quais a hotelaria. Nos seis hotéis-escola que mantém em território nacional, o objetivo é 
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proporcionar aos alunos a oportunidade de vivenciar a prática profissional 

concomitantemente ao aprendizado em curso e, para os clientes de seus hotéis, prestar 

serviços de qualidade elevada a preços mais acessíveis. Os hotéis-escola do SENAC 

estão localizados nas cidades de Vitória (ES), Barbacena (MG), Águas de São Pedro e 

Campos do Jordão (SP), Guaramiranga (CE) e Natal (RN).  

O Hotel-Escola SENAC Barreira Roxa, localizado na Via Costeira, está em 

funcionamento há 10 anos e emprega atualmente 78 funcionários. É administrado pelo 

SENAC em parceria com a Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social 

(Sethas) do Estado do Rio Grande do Norte e o Instituto de Formação e Gestão em 

Turismo do Rio Grande do Norte (Igetur). Sua estrutura é composta de 53 apartamentos 

em três padrões, restaurante aberto ao público local, piscinas adulto e infantil, área de 

lazer e recreação e centro de eventos. O hotel fornece acesso à internet sem fio no 

restaurante e com pontos nos quartos e no salão de eventos. 

 

d) Blue Tree Pirâmide Natal – Blue Tree Hotels 

Criada há 15 anos pela empresária Chieko Aoki, a rede Blue Tree Hotels é uma 

das maiores cadeias hoteleiras do Brasil, atualmente responsável pela administração 

de cerca de 30 hotéis e resorts em diversos destinos brasileiros e duas unidades 

internacionais, recém inauguradas na Argentina. Segundo dados disponibilizados em 

seu sítio na internet, a empresa movimentou em 2006 o equivalente a R$ 275 milhões, 

e em 2007 espera-se algo em torno de R$ 305 milhões. 

Desde o início das suas operações, atua nos segmentos de viagens de negócios 

e de lazer, apresentando como diferencial o alto padrão de qualidade dos serviços, 

independente da categoria do hotel. Para isso, adotou um estilo de atendimento voltado 

para o encantamento do cliente. A rede Blue Tree é detentora das marcas Blue Tree 

Park (resorts e hotéis de categoria luxo), Blue Tree Premium (hotéis de categoria alto 

padrão), Blue Tree Towers (hotéis de categoria superior no segmento de negócios) e 

Blue Tree Hotels (hotéis segundo um conceito de atendimento personalizado).  

Dentre o primeiro grupo, está o Blue Tree Pirâmide Natal, na Via Costeira. O 

hotel já opera há 10 anos, mas só em julho de 2005 passou a integrar a rede Blue Tree. 

Com um quadro de 304 funcionários, dispõe de 315 apartamentos e suítes, com 
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algumas unidades adequadas para portadores de necessidades especiais. Sua 

estrutura comporta centro de convenções, feiras e eventos, parque aquático com 

piscinas, cascatas, chafarizes, bar molhado e hidromassagem, sauna e sala de jogos. 

Para as crianças, oferece piscina infantil, playground, equipe de recreação e copa de 

mamadeiras. Os dois restaurantes são abertos para clientes externos e hóspedes, que 

contam também com serviço de quarto 24 horas. 

  

4.2.3 Hotéis de redes/grupos internacionais 

e) Novotel Ladeira do Sol – Accor Hotéis 

O Novotel Ladeira do Sol, na praia dos Artistas, é um dos 412 hotéis da rede 

Novotel, distribuídos em 56 países. Juntamente com as redes hoteleiras Sofitel, 

Mercure e Ibis, ela faz parte do Grupo Accor, somando-se assim mais de 4.000 hotéis 

no mundo.  

A rede Novotel foi a primeira do grupo a ser implantada no Brasil, em 1977, com 

seu primeiro hotel na cidade de São Paulo; 10 anos depois, foi inaugurado em Natal o 

Novotel Ladeira do Sol. Atualmente são 12 hotéis da rede em 10 cidades brasileiras, 

localizados em eixos de grande circulação, estradas, centro de negócios, nas 

proximidades de aeroportos, rodovias e centros de cidade.  

Dentre os hotéis da amostra, O Novotel Ladeira do Sol, é o único que não se 

localiza a beira-mar, estando a poucos metros da praia e no caminho da Via Costeira. 

Apesar de pertencer a uma rede profissional, o Novotel Ladeira do Sol é uma empresa 

familiar, que conta com uma equipe de 40 funcionários, número variável de acordo com 

as temporadas turísticas. Tem 100 apartamentos, piscina, um bar e um restaurante 

exclusivos para hóspedes, estacionamento, business center, ambiente para 

convenções e eventos, lojas, internet sem fio no lobby e em alguns apartamentos. 

Oferece como cortesia para hóspedes, um happy-hour com petiscos e sucos regionais 

gratuitos, exceto na alta estação. 

Os hotéis da rede Novotel são em geral voltados para os segmentos de negócios 

e lazer e apresentam uma padronização nas instalações para assegurar aos seus 

hóspedes a percepção de qualidade dos serviços prestados. A unidade da cidade de 
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Natal consolidou-se praticamente como um hotel para executivos, embora também 

receba um fluxo de turistas de sol e praia durante a alta estação. 

 

f) SERHS Natal Grand Hotel – Grupo SERHS 

Localizado entre as praias de Ponta Negra e Areia Preta, na Via Costeira, o 

SERHS Natal é um complexo hoteleiro de categoria 5 estrelas, inaugurado em fevereiro 

de 2006. Os sócios majoritários são membros da mesma família, mas o corpo diretivo é 

composto por outros profissionais. Possui pouco mais de 350 funcionários e é o 

primeiro empreendimento do grupo espanhol SERHS no exterior – o grupo detém 

outros 11 hotéis na Cataluña, Espanha, além de outras 69 empresas de variados 

setores.  

Apresenta-se como resort de praia, com 6 tipos de acomodações, totalizando 

396 apartamentos. Sua estrutura comporta centro de esportes e lazer, piscinas, 

teatro/sala de espetáculos, além de uma variada gama de serviços adicionais como 

spa, cyber café, lojas comerciais, entretenimento para adultos e crianças, serviços de 

babá, guias, maleiro, lavanderia, estacionamento, aluguel de carros e outros. Possui 

quatro restaurantes e quatro bares, um dos quais funcionando 24 horas, bem como o 

serviço de quarto. Seus ambientes gastronômicos são também abertos ao público 

externo. 

 

4.3 Críticas, reclamações e sugestões mais freqüentes nos hotéis 

 

Quando questionados sobre o setor ou a área do hotel com maior incidência de 

reclamações, críticas e sugestões, os gestores mencionaram a área de governança, o 

que foi confirmado pelo alto índice de citações ao setor. Para o gerente do Marsol, isso 

se explica pelo fato de ser o apartamento a área mais utilizada e não necessariamente 

por conter mais problemas do que outras áreas: “[...] a governança é mais exposta à 

reclamação do que outros setores porque ela está todo dia ali com o cliente, todo dia 

ela varre o apartamento, [mas] esqueça de varrer embaixo da cama!” 
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Entende-se aqui por governança tudo o que diz respeito aos leitos 

disponibilizados para os hóspedes. Observa-se que, dentre as insatisfações 

manifestadas na área de governança, o maior número está relacionado a questões de 

manutenção. Assim, os problemas apresentados pelos hóspedes aos gestores, versam 

sobre os mais variados itens, como instalações elétricas e hidráulicas, equipamentos e 

mobília, ambientação/decoração dos quartos, roupas de cama e banho e itens de 

higiene pessoal. Faz-se menção também a questões operacionais, como a limpeza 

(problemas com insetos, mofo e infiltrações) e os horários de arrumação dos quartos, 

por vezes inconveniente aos hóspedes, além da qualificação dos profissionais, como a 

necessidade das governantas dominarem um segundo idioma, visto o crescente fluxo 

de turistas estrangeiros na cidade. 

O segundo setor mais citado é o de alimentos e bebidas (A&B), que engloba toda 

a parte de restauração, bares e serviço de quarto. As citações ao setor também são 

muitas em todos os hotéis pesquisados, entretanto com uma característica peculiar: 

diferentemente da governança, onde é alto o índice de reclamações, aqui a insatisfação 

é mais expressada através das sugestões, principalmente quanto à variedade 

gastronômica ofertada. Sobre esse aspecto, de acordo com alguns entrevistados, 

muitos dos itens solicitados ou propostos pelos hóspedes já constavam do cardápio, o 

que pode remeter tanto a uma distração do hóspede quanto a uma falha nas 

operações, quer seja da reposição no café da manhã, ou da atitude passiva de garçons 

e maîtres, por exemplo.  Além da insatisfação com a variedade de pratos e bebidas, a 

qualidade dos alimentos também foi mencionada, bem como os horários de operação 

dos bares e dos restaurantes e o movimento intenso nos períodos de alta estação. 

Apenas foi identificada uma observação em relação à manutenção, que diz respeito à 

iluminação do restaurante de um dos hotéis. A qualificação profissional, principalmente 

o domínio de idiomas, é outro item bastante ressaltado no setor de A&B pelos 

hóspedes estrangeiros.  

Tal quesito sobre qualificação e idiomas estrangeiros, se repete quando são 

analisadas as insatisfações relacionadas à recepção do hotel, terceiro setor em número 

de menções. Uma funcionária da recepção de um dos hotéis afirma que o turista 
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estrangeiro percebe a hospitalidade e a boa vontade do funcionário em fazer o melhor, 

mas por lhes faltar eficiência e capacitação, o resultado é a insatisfação do hóspede: 

  

Um exemplo prático é, por exemplo, um hóspede inglês solicitar uma 
carne mal passada, e o garçom por não ter muito conhecimento do 
idioma, trazer ela bem passada ou simplesmente deixar ao ponto que o 
chefe quiser, sem dar essa observação que o cliente disse. Ou um 
hóspede solicitar que vá buscar a roupa dele pra lavar, mas a camareira 
que no caso esteja na hora não entender o que ele está pedindo, por 
mais que ela queira ajudar, às vezes a falta de conhecimento da língua, 
a capacitação não consegue resolver. 

 

A recepção apresenta também um número significativo de reclamações quanto à 

internet. Os problemas variam entre a ausência da internet em banda larga, a taxa 

cobrada pela utilização do serviço, a qualidade do serviço e a necessidade de 

autorização expressa dos pais para a permissão de acesso às crianças. Outro aspecto 

bastante comentado diz respeito à qualidade e à quantidade de informações prestadas 

aos turistas na recepção. Segundo os gestores, os hóspedes gostariam de ser mais e 

melhor informados sobre opções de lazer e outras atividades, bem como gostariam que 

houvesse mais funcionários disponíveis para isso. Um dos gestores argumenta que os 

recepcionistas são orientados para prestar o máximo de esclarecimentos possíveis aos 

hóspedes, mas que, num horário de grande movimento na recepção, torna-se 

praticamente impossível parar as atividades corriqueiras para dar informações. A 

demora no check-in/ check-out aparece como uma das reclamações feitas pelos 

hóspedes, embora a maior parte dos hotéis já disponha de estratégias específicas para 

evitar tais situações. No Blue Tree, as saídas de grandes grupos são feitas à parte, em 

um outro ambiente, para evitar tumultos na recepção. Já o Marsol, por exemplo, 

entrega, na noite anterior à saída do hóspede, um extrato parcial para conferência de 

suas despesas, de forma a facilitar a sua saída no dia seguinte: 

  

Aquele hóspede que viu alguma coisa de errado na conta dele, antes 
dele ir embora ele diz ‘olha, minha conta aqui está errada, vamos ajeitar 
que eu vou sair ao meio dia’, ou às vezes às nove horas. Vai checar a 
conta dele, porque na hora que a gente vai dar o check-out mesmo já 
está tudo certinho.     
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Um dos problemas freqüentes enfrentado pela recepção e mencionado por 

praticamente todos os gestores está relacionado ao turismo sexual: a insistência de 

hóspedes em trazer acompanhantes para o quarto. Na tentativa de coibir tal prática, os 

hotéis pesquisados não permitem ou dificultam sua entrada. Em um dos hotéis 

pesquisados, o ingresso de acompanhantes é permitido desde que seja preenchida a 

ficha de hospedagem, o que ao menos evita o acesso de menores, e 

conseqüentemente a exploração sexual de crianças e adolescentes; entretanto nesse 

mesmo estabelecimento os hóspedes também reclamam porque muitas vezes não 

querem seguir tal procedimento: 

 

Eu sou um estabelecimento comercial então se ele trouxe uma 
acompanhante... agora, ele precisa seguir os procedimentos do meu 
hotel. Então se eu tenho um procedimento em que se preenche uma 
ficha de hóspede, ela tem que preencher. Se o funcionário desconfiar 
que é de menor, solicita a carteira de identidade, e tem que mostrar. Se 
não tiver carteira de identidade, não entra no hotel. Ai eu tenho minhas 
razões pra não aceitar, entendeu? Então, às vezes chega hóspede que 
já vem meio bêbado da rua, quer entrar, aí o funcionário pede pra 
preencher, “não, não vou preencher”; “então, senhor, infelizmente ela 
não vai poder entrar”. Então assim, tem hóspede que não entende, que 
quer bater, que quer partir pra ignorância, então a gente tem que acionar 
a segurança do hotel pra acalmar o hóspede, entendeu? Então assim, 
são coisas, situações que acontecem que a gente tem que ir se 
moldando. 

 

Em um outro hotel, foi relatado um caso grave, no qual um hóspede ao perceber 

que não conseguiria entrar com acompanhante, nem mesmo registrando-a em seu 

apartamento, chegou a agredir verbalmente os funcionários e ameaçou incendiar a 

recepção e o quarto onde estava hospedado. A postura adotada pelos hotéis causa 

insatisfação para aqueles hóspedes que procuram o sexo-turismo e implica muitas 

vezes em prejuízos financeiros para o estabelecimento, mas são ações necessárias 

para garantir o bem-estar e a conseqüente satisfação da maioria: 
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Perdemos grupos, já, grandes, de 40 apartamentos por duas semanas, 
fechado mesmo, a gente tava com tudo fechado, quando foi nas ultimas 
documentações que eles mandaram ai a gerente de reservas viu só 
homem, homem, homem... aí ligou pro líder do grupo, pra operadora: 
‘não, são homens solteiros mesmo. Mas não vai ter problema aí para 
eles entrarem...’ ‘Vai’. Aí ele não acreditou. Ele veio bater aqui, o 
operador. Era espanhol e o outro era italiano. Ai a gente disse não. ‘Não, 
mas veja, estamos pagando, pagamos o adicional...’ ‘Não, não, não’. 
Resultado: estávamos todos preparados e eles cancelaram. E foram pra 
outro hotel. Perdemos. E outra coisa, era um grupo perene, todo mês 
eles vinham, mandavam gente pra cá. Mas não dá pra fazer, não dá, 
mesmo. 

        

Dentre as subáreas analisadas, o setor de recreação e lazer é o que apresenta 

menor índice de insatisfação. Assim como em A&B, ela é manifestada em sua maioria 

através de sugestões, que versam de uma forma geral sobre atividades e 

equipamentos não existentes, ou na melhoria de alguns serviços oferecidos. Apenas foi 

detectada uma reclamação sobre o atendimento da equipe de recreação. Nenhuma 

menção específica a idiomas, como feita sobre outros setores.  

Outras sugestões apresentadas se referem aos aspectos gerais do hotel e por 

isso não se enquadram especificamente em nenhum dos setores acima descritos. É o 

caso do pedido da instalação de quiosques de serviços variados, como caixas 

eletrônicos, lojas, banca de revistas, cabeleireiros e fraldário, por exemplo. Observa-se 

também a incidência de algumas críticas quanto ao tamanho de alguns hotéis e à 

manutenção das áreas comuns, como os jardins. Uma das reclamações citadas 

repetidamente em vários hotéis se refere ao barulho no entorno, gerado por diferentes 

motivos.  

Além das questões relacionadas diretamente ao hotel, os gestores também 

relataram a insatisfação de hóspedes com outros aspectos, como problemas de 

segurança pública, por exemplo. Episódios de assaltos não são incomuns, e os 

funcionários já orientam os hóspedes a não portarem objetos de valor nos passeios, 

principalmente em locais de menor fluxo turístico, como em feiras livres, zonas de 

comércio em bairros populares e estádios de futebol – programas muito procurados por 

turistas estrangeiros: 
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Eu me decepcionei uma vez porque uma senhora veio logo cedo no café 
da manhã e [perguntou:] ‘eu posso passear ali?’ e eu achei que... eu já 
vi muita gente descer aqui, descem pra praia, desses apartamentos, 
quem mora aqui, pra caminhar, descem cedo e eu na minha imaginação 
achei tranqüilo: ‘senhora, pode descer’. Me assustei quando a senhora 
voltou reclamando que tinha sido abordada lá embaixo na praia e eu 
fiquei realmente arrasado. Ai hoje em dia, infelizmente [...]. 

 

Uma funcionária entrevistada conta que após um assalto a uma hóspede 

estrangeira, no entorno do estabelecimento, o hotel assumiu todas as providências 

junto ao Consulado e a Delegacia para o registro da ocorrência, e ainda assim, até o 

final de sua estada, a funcionária passou a acompanhá-la a todos os lugares, pois a 

hóspede sentia-se bastante insegura. Fatos assim, aparentemente sem relação direta 

com o hotel, implicam em prejuízo para o turismo da cidade como um todo, pois esse 

hóspede não volta, mesmo que o problema não tenha acontecido no entorno do hotel, 

como observa um dos gerentes: 

 

O problema não é dentro do hotel, é externo. Porque se o cliente vai 
caminhar e ele leva uma máquina para tirar fotografia naquela área ali 
de Mãe Luiza, ele tem grande chance de ser abordado. Então, dentro 
aqui, isso não afeta a gente. [...] [mas] se ele for roubado não tenha 
dúvida. Agora assim, não é dentro do hotel. Se ele for roubado em Ponta 
Negra ele não volta. Não é específico [do bairro] de Mãe Luiza.  

 

Vários turistas reclamam do assédio sofrido em bares da cidade. Outra gerente 

comentou um caso de extorsão a um casal de estrangeiros em um bar, indicado pelo 

hotel. Foram tomadas as providências legais cabíveis e o bar deixou de ser 

referenciado pelos funcionários, mas a imagem negativa do destino como um todo é 

que foi sedimentada por esses turistas. Ademais os problemas reais vivenciados por 

alguns hóspedes, também há relatos de insatisfação com a cidade, causada pela 

desconfirmação de expectativas: turistas reclamam do mar violento e por vezes 

impróprio para banho, na Via Costeira; alguns lamentam o fato de haver pouca vida 

noturna na praia próxima ao local de sua hospedagem, outros dizem estar insatisfeitos 

com o aumento do número de edifícios em Natal, nomeadamente na praia de Ponta 

Negra, um dos cartões postais da cidade. Comentários desse tipo não costumam ser 
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registrados com freqüência nos formulários de satisfação, mas são feitos informalmente 

aos funcionários Em relação a tais problemas, os gerentes sentem-se impotentes: 

 

Algumas pessoas às vezes reclamam da região, assim, falam ‘ah, 
porque a praia não é tão movimentada como a de Ponta Negra’, 
entendeu? Mas ai são coisas que saem totalmente do nosso controle, a 
gente não tem como transformar, transferir o hotel pra outro canto. 

 

Além das criticas, reclamações e sugestões apontadas por gestores e 

funcionários, foi utilizado também o estudo de Cadotte e Turgeon (1988) como suporte 

para o mapeamento das insatisfações. Os autores fizeram um trabalho de revisão dos 

resultados de uma ampla pesquisa aplicada em 1978 nos Estados Unidos que dentre 

outros objetivos, buscava coletar informações sobre a freqüência de reclamações e 

elogios feitos por clientes a meios de hospedagem e restaurantes norte-americanos. Os 

10 atributos que mais causam insatisfação na restauração e na hotelaria norte-

americana, de acordo com tal pesquisa, foram então apresentados aos gestores dos 

hotéis pesquisados em Natal para se constatar a existência ou não de problemas 

similares em seus estabelecimentos. Ressalte-se que o objetivo da aplicação do 

instrumento (APÊNDICE A) não era medir a freqüência dos problemas, portanto aos 

gestores foi apenas solicitado que apontassem sua ocorrência.  

No que se refere aos atributos da restauração, houve ocorrência de todos os 10 

problemas apontados, sendo os três primeiros presentes em cinco estabelecimentos: 

disponibilidade de estacionamento; amplitude do ambiente; variedade dos serviços; 

congestionamento no interior do estabelecimento; qualidade do serviço; preço de 

bebidas, refeições e outros serviços; nível de barulho; atitude prestativa dos 

empregados; qualidade dos alimentos/método de preparação e horários de operação.  

Já nas reclamações relativas à hospedagem, apenas um item por unanimidade não foi 

mencionado como problema apresentado pelos hóspedes – a questão de formas de 

pagamento. Dentre os demais, quatro problemas foram citados por pelo menos um 

estabelecimento: agilidade do serviço, tempo de check-out, disponibilidade de leitos e 

de estacionamento. Este último problema foi apontado pelo mesmo hotel nas duas 

categorias – restauração e hospedagem. Adicionalmente, os gestores foram 
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questionados sobre a existência de problemas relacionados à segurança e à internet, 

itens não constantes da pesquisa original estudada por Cadotte e Turgeon (1988). Em 

metade dos hotéis confirmou-se a existência de insatisfação com a internet, conforme 

explicitado anteriormente pelos gestores. Quanto à segurança interna do hotel apenas 

um entrevistado mencionou a aparente insegurança de hóspedes com uma cerca viva, 

apesar de haver segurança reforçada no estabelecimento. 

Quando considerados apenas os problemas de insatisfação apresentados pelos 

funcionários dos setores de governança, recepção, A&B e recreação e lazer, numa 

comparação com os itens apontados pelos gestores, observa-se que não há grande 

discrepância entre os discursos. Por vezes os funcionários discorrem com um pouco 

mais de detalhes sobre as insatisfações apresentadas aos seus setores do que os 

gerentes entrevistados, mas estes em geral estão conscientes dos problemas 

existentes. O que se percebe é que, dependendo da intensidade do problema 

apresentado – e isto é um julgamento de valor feito pelo funcionário, totalmente 

subjetivo – o funcionário o comunica ou não ao seu superior, formaliza ou não a 

insatisfação detectada por ele ou manifestada pelo hóspede, fator que ajuda a explicar 

tal dissonância às vezes percebida entre gestores e funcionários ao discorrerem sobre 

a insatisfação do hóspede.  

Isso se torna um pouco mais evidente quando comparadas as respostas dos 

gestores à pesquisa de Cadotte e Turgeon (1988) com as insatisfações de hóspedes 

mencionadas pelos funcionários. Em cinco dos hotéis houve pelo menos uma 

ocorrência citada por funcionários que não tinha sido confirmada pelo gestor como um 

problema existente no hotel. A discrepância máxima chegou a três itens discordantes, 

em três dos hotéis da pesquisa. Os dois itens que mais se repetiram, em três hotéis 

cada, foram qualidade dos alimentos/método de preparação e variedade de serviços, 

ambos no setor de A&B. Na seqüência, com duas citações de funcionários cada, os 

itens agilidade do serviço e tranqüilidade do entorno, ambas em referência ao hotel em 

geral. Um dos funcionários entrevistados, da área de governança, justifica o problema 

da demora no atendimento, muito em função do tamanho do hotel em questão. Já um 

funcionário da recepção de outro hotel alega, em relação ao barulho, que os hóspedes 

costumam reclamar quando há eventos no hotel. Por fim, mencionado por funcionários 
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em um hotel cada, estão os itens qualidade do serviço em A&B e limpeza do 

estabelecimento, mencionada por uma funcionária da governança e por outra da 

recepção. 

 

4.4 Identificando a insatisfação do hóspede 

 

Todos os hotéis disponibilizam canais de comunicação formais para que os 

clientes manifestem suas opiniões, positivas ou negativas, conforme o artigo 7º do 

Regulamento Geral dos Meios de Hospedagem da EMBRATUR (ANEXO C), que prevê 

como padrão comum a todos os meios de hospedagem, quanto aos instrumentos de 

gestão, o fornecimento de “meios para pesquisar opiniões e reclamações dos hóspedes 

e solucioná-las”. O artigo 13º do mesmo documento traz ainda: 

  

Os meios de hospedagem devem manter, na portaria/recepção, à 
disposição de seus hóspedes e usuários, livro ou outro documento 
próprio para registro das impressões, elogios e reclamações sobre o 
estabelecimento, cuja consulta periódica deverá orientar a 
sistematização de ações preventivas e corretivas de controle e de 
melhoria de qualidade do empreendimento. 

 

Isso se torna indispensável também se o hotel almeja obter a classificação da 

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH). Independentemente da categoria 

do hotel, de uma a cinco estrelas, a matriz de classificação (ANEXO C), no que se 

refere às posturas legais, exige do estabelecimento “meios para pesquisar opiniões e 

reclamações dos hóspedes e solucioná-las” e sobre o atendimento ao hóspede, o 

“monitoramento das expectativas e impressões do hóspede, incluindo meios para 

pesquisar opiniões, reclamações e solucioná-las”.  Entretanto o livro de registros de 

reclamações, presente em todos os hotéis como item obrigatório, é mais utilizado pelos 

hóspedes para a manifestação de elogios, como pontua o diretor do Hotel Manary: 

 

[...] invariavelmente só estão registrados coisas boas. A pessoa se 
predispõe a colocar coisas boas lá, é meio que, como chama, 
sugestionável. Porque ele chega, ele vê uma coisa boa, ele fala ‘não, 
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vou colocar coisas boas’ mas aqui [no formulário] é que ele vai colocar 
alguma coisa ruim. Ali às vezes tem, mas é muito raro, nunca pegamos 
uma coisa assim [...] 

 

O outro instrumento, ao qual se referiu o entrevistado, é o formulário de 

satisfação, que em cada hotel assume nomes diferentes como opinário, guest comment 

ou contente-descontente. Sua função é identificar o grau de satisfação do cliente com 

os serviços prestados pelo meio de hospedagem. Abordam questões relacionadas a 

reservas, recepção, acomodações, manutenção, limpeza, atendimento, restaurante e 

bar, atividades de lazer, dentre outros. Em geral os formulários são de preenchimento 

simples, com questões fechadas cujas respostas são indicadas por sim/não ou em 

escala do tipo Likert, com quatro ou cinco itens de intensidade. Cinco dos formulários 

analisados trazem ainda um campo para que o hóspede exponha comentários e 

sugestões complementares. Dois deles têm porte pago pelos Correios, podendo ser 

levados pelo hóspede para preenchimento e envio posteriores.       

O local de distribuição dos opinários não segue um mesmo padrão em todos os 

hotéis. Três deles disponibilizam formulários nos apartamentos e na recepção, os 

outros três em apenas um local cada: no apartamento, na recepção ou no restaurante. 

Tal escolha varia de acordo com as estratégias de abordagem do cliente para 

preenchimento do formulário de satisfação. Um dos hotéis pesquisados destacou um 

funcionário exclusivamente para fazer a abordagem do hóspede no seu penúltimo dia 

da hospedagem, durante o café da manhã: “se houver alguma coisa a ser corrigida, 

uma má impressão dos serviços, haverá tempo para corrigir isso”, explica a guest 

relations do Hotel SERHS Natal. A escolha do restaurante como ponto de distribuição 

dos formulários foi baseada também no tamanho do hotel – o que inviabiliza a coleta 

nos apartamentos – e no volume de hóspedes no momento do check-out. 

De maneira similar trabalha um hotel do SENAC, em São Paulo, mas utilizando 

um recreacionista para a distribuição e coleta dos opinários. Entretanto a gerente do 

Barreira Roxa, hotel do SENAC em Natal, não adotou a mesma estratégia, optando 

pela distribuição nos apartamentos. Segundo ela, o nível do hotel em São Paulo é mais 

elevado, existe um contato maior com o hóspede por se tratar de um hotel de lazer, o 

que justificaria a adoção de uma abordagem diferenciada: 
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Por mais que seja uma rede, o público é totalmente diferente, a estrutura 
é diferente, [...] são helicópteros pousando, enfim, o negócio deles é que 
eles não querem só quatro toalhas no apartamento, querem oito, ele não 
quer o edredom de manta de algodão egípcio, ele quer um de pluma de 
ganso, outro nível de exigência. 

 

O Hotel Marsol, por sua vez, prefere utilizar seus funcionários da recreação e 

lazer para facilitar a aproximação com o hóspede e identificar possíveis problemas. 

Como nesse hotel os formulários só costumam ser entregues para preenchimento no 

fim da estadia, na recepção, tal estratégia permite que ainda ao longo da sua 

permanência o hóspede se sinta mais a vontade para exprimir suas colocações acerca 

de algo que esteja equivocado, em um clima informal e descontraído propiciado pelo 

recreador: 

  

Em cima disso aí já conseguimos que o cliente fizessem assim 
colocações que foram... que não chegaram no opinário e chegaram isso 
no meio da estadia deles. Isso quer dizer o que? Que eu vou ter tempo 
para fazer alguma coisa. Porque se não a gente não tem aqui só a 
preocupação do cliente chegar no opinário e escrever o opinário só por 
escrever. Aqui estimulo o pessoal para que no meio da estadia dele, o 
que foi que houve porque se não, não vou ter tempo de resolver o que 
aconteceu, se foi um ar condicionado, sei lá, enfim... Algum tipo de 
empecilho que ele não está gostando. 

 

Nesse mesmo hotel, os funcionários são treinados para observar com mais 

atenção tudo que diz respeito ao cliente e que porventura não tenha sido comunicado à 

recepção, como, por exemplo, datas de aniversário e casamento. O objetivo aqui não é 

somente identificar as insatisfações, mas acima de tudo, encantar e surpreender o 

cliente. 

Há aqueles que optam pela cessão de benefícios ao hóspede como incentivo ao 

preenchimento do formulário. Um dos hotéis realiza um sorteio de diárias dentre 

aqueles que entregam o formulário preenchido e obviamente identificado. Entretanto, 

após a adoção dessa prática, a gerente responsável não percebeu um aumento 

significativo do número de questionários preenchidos. Quanto a esse aspecto, o 
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número de formulários que retorna é considerado satisfatório para a maioria dos 

gestores. No SERHS Natal há uma meta a ser alcançada pela hostess do restaurante, 

responsável pela distribuição dos guest comments aos clientes: o ideal, segundo a 

entrevistada, é obter 25% das saídas diárias, “[...] porque as metas dela vão repercutir 

pra todo o resto do hotel. Quanto mais a gente tiver as informações, melhor vai ser o 

serviço como um todo”. 

Além do formulário padrão de satisfação, aqui já descrito, alguns hotéis buscam 

também instrumentos complementares à pesquisa. Quando da realização da entrevista, 

o Hotel Manary estava em vias de concluir um opinário específico para o seu 

restaurante, que é aberto ao publico externo. No SERHS Natal, a equipe de lazer e 

entretenimento criou um instrumento próprio para identificar os problemas relacionados 

ao seu setor. O questionário, bastante simples, aborda questões ligadas ao lazer adulto 

e infantil, e solicita também comentários e sugestões dos hóspedes. Apesar de todos os 

hotéis possuírem sítios na internet, apenas dois disponibilizam o opinário para 

preenchimento online, similar aos modelos impressos. Um terceiro hotel aproveita seu 

formulário digital para solicitação de informações e oferece um campo para dúvidas, 

pedidos, reclamações e sugestões.  

Considere-se assim o opinário e o livro de reclamações como meios formais de 

comunicação dos hóspedes para com o hotel; entretanto, a insatisfação pode ser 

manifestada de outras formas. O cliente pode comunicá-la intencionalmente, 

verbalizando-a, mas sem registrá-la por escrito; ou ainda a insatisfação pode ser 

percebida por um funcionário, num contato com o próprio hóspede ou até com outro 

funcionário. É o que aqui se denomina ‘canal informal’ para a identificação de críticas, 

reclamações e sugestões. Em todos os hotéis, a questão do treinamento de 

funcionários para observação e resolução de problemas é incentivada. Quando 

questionados sobre a preferência dos hóspedes para manifestar sua opinião, gerentes 

e funcionários são unânimes em afirmar que a maioria prefere a comunicação verbal. 

  

Eu gosto muito de estar no momento do check out com os 
recepcionistas, pra dizer “senhor, gostou do hotel, tem alguma 
sugestão?” e eles sempre, às vezes não só anotam mas gostam mesmo 
de tratar com a pessoa, dizer o que se passou, certos detalhes que as 
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vezes fazem o diferencial que eles esperam” (chefe de recepção, 
SERHS NATAL). 

 

Eu faço reunião com os funcionários uma vez por mês, com toda equipe 
do hotel e da escola. Normalmente no final da reunião eles ficam me 
passando alguma coisa: “eu ouvi a sugestão do hóspede falando isso ou 
aquilo”, [no] café da manhã, as vezes o próprio hóspede pede pro 
garçom, sugere alguma coisa ao garçom [...] Ele prefere a cara da 
gente, ele prefere falar direto com a gente. Sempre. (Gerente do Barreira 
Roxa)  

 

Observa-se que todos os gestores ressaltaram a amabilidade, a receptividade e 

hospitalidade do povo nordestino como uma característica marcante, o que se estende 

aos funcionários dos hotéis e acaba por se tornar um diferencial em relação a hotéis de 

outras localidades. Isso é mencionado principalmente pelos gestores de hotéis de redes 

internacionais: 

 

Eles [os outros hotéis da rede] não conseguiriam implantar como a gente 
está implantando. Não conseguiriam porque eles [são] assim: eu tenho 
que entregar o quarto limpo, o quarto está limpo, ponto. A gente não: a 
gente quer o quarto limpo, mais do que cheiroso e com um sorriso no 
rosto, que é o diferencial! É o diferencial, é o atendimento (Guest 
Relations do SERHS NATAL). 

 

Tal característica mencionada pelos gestores favorece a abordagem ao hóspede 

e pode ser um facilitador na comunicação que venha a se estabelecer entre funcionário 

e cliente, mesmo quando este demonstra insatisfação. 

Como suporte à maneira informal de captação de opiniões, os hotéis Blue Tree e 

SERHS Natal utilizam um instrumento chamado guest comment de bolso: um formulário 

de tamanho bastante reduzido, de uso exclusivo do funcionário para este fazer suas 

anotações no caso de uma observação ou de uma comunicação verbal de um cliente 

para um funcionário. Nele o funcionário pode identificar o hóspede e o apartamento, o 

setor ao qual se refere o comentário em questão e se este é positivo ou negativo, 

depois registra por escrito a sugestão ou comentário e as ações tomadas por ele. Feitos 

os apontamentos, o funcionário posteriormente entrega o guest comment de bolso para 

a sua gerência imediata. No hotel SERHS Natal, isso foi adotado no período de 
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treinamento e soft opening do hotel para a sondagem de opiniões dos hóspedes. 

Segundo a guest relations do hotel, o instrumento foi de grande eficácia naquele 

período e continua a ser utilizado: 

  

[...] não precisa ele dizer assim ‘não gostei disso’ ou ‘tá faltando isso’ ou 
então ‘eu quero isso’ ou ‘parabéns’, não precisa ele reclamar. Se ele 
numa conversa com o colaborador, o colaborador sentir que ele está 
com alguma insatisfação, tem o formulariozinho pequeno interno, o 
colaborador anota tudinho e passa pra gerência. Esse foi o primeiro, a 
nossa primeira ferramenta. Esse foi assim que a gente abriu porque a 
gente precisava ver de imediato o que a gente tava precisando. Mas até 
hoje a gente utiliza, porque numa conversa, o cliente chega num bar, faz 
um comentário, no apartamento aconteceu isso, qualquer comentário. Ai 
o colaborador, depois, pega anota, guarda e manda pra gerência. 

 

Contudo a guest relations do SERHS NATAL pontua a diferença entre 

instrumentos de captação e pesquisa. O formulário de bolso, chamado por ela de 

informe de necessidades do cliente é utilizado numa situação inesperada, após um 

contato direto com o cliente.  Já o guest comment é propositadamente concebido para a 

realização de uma pesquisa de satisfação e é posteriormente submetido a tratamentos 

estatísticos. 

Já o Hotel Manary desenvolveu o que chama de ROA – relatório de ocorrências 

anormais, um formulário próprio utilizado pelos funcionários exatamente para relatar 

problemas que não sejam corriqueiros, como acidentes com hóspedes ou problemas 

emergenciais nos apartamentos. Além disso, em alguns hotéis foi mencionada também 

a utilização dos livros de registro de ocorrência como canal útil para a comunicação de 

problemas nos setores, entre funcionários e para com a gerência. O Novotel Ladeira do 

Sol mantém um livro de ocorrências em cada setor. De uso interno, são preenchidos 

pelos funcionários a cada troca de turno, quando há uma observação relevante sobre 

um hóspede, por exemplo. Mas nem tudo é comunicado, mesmo sendo essa a 

orientação expressa da diretoria do hotel: 

 

Todas as reclamações que nós recebemos, nós fazemos a sugestão ao 
hóspede preencher o formulário porque dessa forma fica documentado, 
não fica uma coisa só de falar, porque às vezes o funcionário que 
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recebe não repassa a informação, então assim, eles são treinados pra 
encorajarem os hóspedes a realmente formalizar no documento, até pra 
gente ter o nome do hóspede, poder dar um retorno sobre o assunto que 
ele ta reclamando... alguns hóspedes não querem, falam ‘ah, eu não 
tenho tempo, eu não quero’ e aí fica realmente só de boca, mas o 
pessoal da recepção é orientado para registrar no livro de ocorrências 
do setor (diretora do Novotel Ladeira do Sol). 

 

Sempre eu registro [no livro de ocorrências] quando algum hóspede 
deixa alguma coisa no restaurante, uma bebida aberta que ele vem 
pegar depois, ou esquece algum objeto, vai ter algum evento e a gente 
tem que fazer isso e isso, a gente deixa escrito, esse tipo de coisa. [mas] 
uma coisa que a gente resolve na hora a gente não... geralmente eu 
antes de ir embora eu passo na gerência de A&B comunico pra ela o 
que for necessário e as coisas que a gente resolveu sem nenhum 
problema a gente nem comunica, até pra não estressar ela, porque ela 
já é tão sobrecarregada, tem coisas bestas que não tem necessidade 
(funcionária).  

 

4.5 Perfil do cliente insatisfeito que reclama  

 

Todos os formulários utilizados pelos hotéis trazem campos de identificação do 

hóspede. Ele é solicitado a informar o nome, a procedência e o endereço para 

correspondência postal e eletrônica. Apenas em um opinário tais campos aparecem 

como sendo de preenchimento opcional. Além disso, alguns ainda pedem dados 

adicionais, como data de aniversário, estado civil, profissão, número de filhos, período 

de hospedagem, objetivo da visita, freqüência de viagem e de hospedagem aos hotéis 

da rede (quando cabível).  

Entretanto quando questionados quanto ao perfil desse hóspede que formaliza 

sua crítica, opinião ou sugestão, com base nas respostas dos formulários, a maioria dos 

gestores responde que se trata do mesmo perfil do hóspede em geral, apesar da 

segmentação desse hóspede que reclama ser passível de execução, pelo cruzamento 

dos dados coletados. A exceção é o hotel Marsol, que em suas pesquisas segmenta os 

reclamantes por nacionalidade, o que permite direcionar seus esforços a partir de 

pontos em comum: 
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[...] o hóspede [holandês] pede gelatina no café da manhã. Gelatina. 
Eles [holandeses e alemães] comem feijão com açúcar. [...] O português 
gosta de muita fruta. [...] no começo a gente dava um tiro meio que no 
escuro. No começo. Insistiram muito nessas pesquisas, pra gente 
chegar a isso. 

 

O Hotel SERHS NATAL, pelo cruzamento de dados entre preenchimento de 

guest comments e saídas de grupos consegue identificar, caso necessário, a origem 

deste hóspede insatisfeito, embora não o faça. Entretanto a guest relations do hotel 

atribui a alta manifestação dos clientes à abertura dada aos mesmos para manifestarem 

suas insatisfações e não a alguma característica referente ao perfil de seus hóspedes 

que, segundo a mesma, é bastante heterogêneo. O hotel tem um grande fluxo de 

turistas estrangeiros e nacionais, principalmente de São Paulo e de algumas cidades do 

nordeste brasileiro.  O diretor do Manary pontua a diferença entre os clientes nacionais 

e estrangeiros: o turista estrangeiro reclama menos de tudo, porque suas expectativas 

em relação à viagem são menores: 

 

O estrangeiro, ele reclama muito menos de tudo, ele está vivendo um 
sonho num país tropical, ele já vem esperando que Natal seja um lugar 
pulguento, horroroso, cheio de índio na rua, quando ele vê que está aqui 
no troço classudo e tal... ‘é muito melhor do que eu esperava’, reclama 
pouquíssimo. O brasileiro, até pelo poder aquisitivo, já vem achando que 
pagou muito, como 40% de nossos clientes é paulista, o paulistano é um 
cara extremamente estressado, ele só viaja quando está no limite do, 
'subindo as paredes', chega aqui estressadíssimo, então, você tem que 
cuidar muito dele nos primeiros dois dias, depois ele vira um gatinho.   

 

4.6 Análise e tratamento das informações 

 

Em cada hotel, os formulários preenchidos seguem caminhos diversos. No Blue 

Tree, os formulários que são recolhidos nos quartos ou na recepção são encaminhados 

para o departamento de processos e qualidade. É verificada a procedência da 

reclamação ou crítica com o gerente da área, bem como a viabilidade das sugestões, 

com o gerente geral: 
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A gente faz um tratamento conjunto pra verificar a procedência da 
informação, verificar o que a gente pode fazer dentro daquele problema, 
se é viável ou não para o hotel, se exige investimento ou não, se agrega 
valor a nossa unidade, depende de cada reclamação.  

 

O mesmo é feito com as informações provenientes de comunicações informais. 

Já os guest comments de bolso vão primeiramente para a gerência geral e depois para 

o departamento. Os opinários preenchidos na internet seguem simultaneamente para a 

presidente da rede Blue Tree e para o gerente geral do hotel indicado no formulário. 

Todas as críticas, reclamações e sugestões são cadastradas e tabuladas mensalmente, 

para se verificar a satisfação da clientela.  A partir do cadastro das insatisfações, 

observa-se a incidência das opiniões: quando se repete por duas vezes, mantém-se a 

questão em observação. A partir da terceira ou quarta incidência do mesmo problema o 

departamento a interpreta como um alerta.  

O SERHS NATAL adota um procedimento similar. Os opinários são recebidos 

diariamente até às 14h. Os guest comment de bolso inicialmente eram enviados 

diretamente à guest relations, mas agora são encaminhados para a gerência de setor. 

As informações recebidas, formal e informalmente, são analisadas diariamente, visto 

que o hotel prioriza as ações corretivas – questões urgentes são repassadas para as 

gerências dos setores para resolução imediata. O cadastro das críticas, reclamações e 

sugestões no sistema é feito semanalmente, e uma vez por mês é produzido um 

relatório com gráficos, com o número de formulários respondidos e índices de 

satisfação por setor.  

Quando os formulários têm porte pago, caso dos hotéis Manary e Novotel 

Ladeira do Sol, eles podem ser enviados diretamente pelos correios para a Associação 

Roteiros de Charme, com sede no Rio de Janeiro – no caso do Manary – ou para a 

rede Accor Hotéis, em São Paulo. A análise é então feita por tais organizações e 

posteriormente os formulários são reenviados para os hotéis. Mas os procedimentos 

são distintos.  

No Manary, os opinários entregues abertos são lidos pelo diretor para que se 

tomem as ações corretivas, quando necessário; são então lacrados e enviados para a 

Associação onde é feito o primeiro tratamento. A Associação devolve os originais 

juntamente com as médias de cada setor. O hotel procede então ao segundo 
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tratamento: todos os comentários, positivos e negativos, escritos pelo hóspede no 

campo de opiniões, são transcritos e tabulados. A análise dos dois documentos é feita 

pela diretoria e se produz um novo documento com gráficos e índices de satisfação, 

que serve como referência para todos os setores do hotel: 

 

A gente pega essa ultima avaliação, e em cima disso a gente faz 
reuniões pra saber; eu anoto todas [as opiniões] e depois a gente põe 
entre os gerentes, pra todo mundo: vem cá, isso aqui está correto? 
Porque tem que pensar, ai a gente vai atrás do nível do cliente, era a 
primeira vez, segunda vez, ele é nacional, ele é estrangeiro, na terra 
dele é diferente, aqui é igual, a gente vê tudo ligado, assim, a gente faz 
uma, vamos dizer assim, um brainstorm em cima de cada indicação. 

 

Já no Novotel Ladeira do Sol, todos os opinários deixados no hotel ficam 

arquivados, e são enviadas cópias para a rede Accor. De acordo com a diretora, antes 

o material era analisado pelo setor comercial, e eram produzidos relatórios com as 

reclamações mais freqüentes. Quando os formulários passaram a ser enviados 

diretamente para a rede, isso deixou de ser feito, pois o volume de opinários recebido 

no hotel caiu bastante. O hóspede tem preferido levar o opinário e enviá-lo 

posteriormente, alegando falta de tempo ou de vontade. Mas todas as reclamações as 

quais o hotel tem acesso são registradas pelo pessoal da recepção em um banco de 

dados do hóspede, que é disponibilizado para o setor de reservas num período máximo 

de 90 dias. Se ele voltar a se hospedar no hotel, é possível identificar as suas 

preferências e observações, melhorando assim o atendimento. 

 

Nesse histórico aparece quantas vezes a pessoa teve hospedada, o 
gasto médio dela, a última estada, o ultimo apartamento em que ela se 
hospedou, então a gente tem condições de fazer uma análise pra servir 
melhor a ele. Então assim, de repente se ele vem e se hospeda sempre 
no apartamento 300, o pessoal da recepção já bloqueia o apartamento 
300 pra ele, entendeu? Então é uma ferramenta que ajuda bastante a 
gente evitar até reclamações. 

 

Uma crítica comum aos hotéis independentes diz respeito à inviabilidade de 

disponibilizar de uma equipe específica para cuidar das questões relacionadas à 
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insatisfação de hóspedes. Nesse caso, há um envolvimento da equipe de gerência e 

recepção no processo de coleta e tratamento das informações. 

 

Alguns hotéis cinco estrelas têm uma equipe só pra isso, né? Aqui 
somos nós mesmos, e temos assim a consciência de que qualquer que 
seja o problema, ele não pode ser escondido. Ele tem que ser realmente 
colocado na mesa, pra todo mundo ver e não errar mais (gerente do 
Marsol). 

 

No Marsol, os formulários preenchidos no momento do check-out ou no quarto 

são recolhidos e entregues à recepção. Os que trazem observações por escrito são 

analisados à parte pelo gerente operacional e pela chefe de recepção, diariamente. Os 

relatórios por nacionalidade e geral são produzidos mensalmente, entregues à diretoria 

e comentados em reuniões com toda a equipe. No Hotel Barreira Roxa, os formulários 

são encaminhados primeiramente para a gerência, tabulados quinzenalmente pela 

chefe de recepção e analisados, para verificar se as reclamações procedem e o que 

pode ser ajustado. As reclamações verbalizadas são anotadas no livro de registro da 

recepção. Além dessas tabulações, as reclamações, críticas e sugestões não são 

cadastradas em nenhum banco de dados.  

   

4.7 Acesso às informações 

 

O acesso às informações é, de maneira geral, permitido a todos os funcionários, 

em níveis de informação diferenciados: relatórios mais elaborados e completos são 

direcionados à alta gerência, enquanto outros mais concisos e resumidos são 

destinados a outros departamentos. De qualquer forma, diretores, gerentes gerais, 

gerentes de setor, todos inserem em suas pautas de reunião, mensais ou quinzenais, 

os resultados das pesquisas de satisfação. Entretanto alguns funcionários afirmam que 

têm acesso somente aos problemas do seu setor: 
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As [informações] do restaurante sempre eles chegam e comentam: 
reclama, elogia, faz critica. Só da parte de A&B, dos outros setores eu 
não tenho acesso. As vezes até eu vou passando no corredor e escuto 
um garçom reclamando, mas onde eu tenho mais acesso é no 
restaurante. [as informações do guest comment]  só chegam geralmente 
quando um hóspede elogia a minha pessoa ou alguém do restaurante, 
daí o pessoal tira cópia e coloca lá no quadro de aviso pra todos verem. 

 

Os hotéis Barreira Roxa e Blue Tree também disponibilizam as informações para 

os funcionários pela intranet. Se for do interesse do funcionário, ele pode se inteirar do 

que acontece em todo o hotel. No SERHS Natal, o resultado das pesquisas de 

satisfação é produzido em duas versões: uma mais completa vai para a apreciação dos 

diretores, e outro mais sintético, para os gerentes dos setores que, por sua vez, fazem 

reuniões periódicas com suas equipes onde as informações são repassadas. Porém, o 

que baliza a conduta de muitos funcionários em relação a preferências e gostos dos 

hóspedes é a experiência profissional, a observação acurada e a familiaridade com o 

hóspede, quando possível: 

  

Aquele que está a trabalho a gente sabe que ele precisa de uma mesa 
no apartamento, então quando ele chega já tem a mesa, aquele que 
gosta de ter um whisky, então quando ele chega já tem o whisky dele ali, 
com o gelo, copo, tudo, faz tudo pra atender a solicitação do cliente. 
Então aquele da casa a gente já sabe, quando vê, pega o relatório, que 
vê a reserva, ah, apartamento do senhor Sidney, senhor Sidney gosta 
assim, então a gente já vai e faz a configuração de acordo com o que 
ele gosta, rede na varanda, tudo o que ele quer (funcionária da 
governança). 

 

4.8 Utilização das informações pelo hotel 

 

A insatisfação do cliente é bastante utilizada pelos hotéis para o aperfeiçoamento 

de seus serviços. A gerente de qualidade do Blue Tree, por exemplo, afirma que o nível 

de aproveitamento das informações provenientes de críticas, reclamações e sugestões 

chega a 80%, dentro daquelas previamente analisadas e consideradas viáveis. As mais 

adotadas em geral são simples, de fácil implantação e não exigem grandes 

investimentos e estão baseadas numa percepção do hóspede que muitas vezes o 
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gestor não consegue antecipar, por mais cuidadoso que seja. No restaurante do 

Barreira Roxa, por exemplo, já foram adicionados ao cardápio pratos leves, pratos 

executivos, porções para uma e duas pessoas – tudo a partir de solicitações de 

clientes. 

A diretora do Novotel Ladeira do Sol conta que o hotel não dispunha de 

mensageiro noturno. Quando um hóspede precisava de ajuda com as malas, o 

segurança deixava seu posto descoberto para ajudar. Quando havia mais de um 

hóspede, tinham que esperar. Um dos clientes assíduos fez a sugestão e o hotel 

destacou um dos três mensageiros diurnos para o período da noite, deixando um em 

cada turno: 

  

Isso foi uma coisa super bem aceita porque o rapaz da noite ajuda a 
servir o room service nos quartos, ajuda em outras maneiras, então foi 
uma coisa que a gente aproveitou bem e que ai realmente era uma 
coisa, vamos dizer, básica, que eu já tinha até a pessoa, não precisei 
contratar um funcionário a mais, mas que no dia-a-dia eu não via e como 
eu nunca venho no hotel a noite, eu não me apercebia da necessidade 
de ter essa pessoa aqui. 

 

Outro aspecto levado em consideração pelos gestores é a incidência das 

reclamações.  No hotel SERHS NATAL as inúmeras solicitações para que houvesse um 

bar/restaurante funcionando 24h fez com que os diretores chegassem a uma solução 

simples e eficiente. Transferiram toda a equipe que trabalhava para o serviço de quarto 

24h, para um dos ambientes gastronômicos do hotel – um bar/cafeteria, que passou a 

atender tanto aos clientes como ao serviço de quarto. 

As reclamações permitem ainda que os gestores se antecipem às possíveis 

falhas operacionais: “nós colocamos ponto de internet nos apartamentos, mas a gente 

não se preocupou com a mesa pra o hóspede usar o laptop, então por mais que eu 

ainda não tenha comprado essa mesa por falta de orçamento, sempre que o hóspede 

pergunta por ponto de internet a gente já providencia uma, nem que seja do setor de 

eventos pra estar remanejando a mesa, uma mesa de bar pra ele, a gente já oferece o 

serviço antes dele pedir”, diz um dos gerentes entrevistados. 
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4.9 Resposta da empresa ao cliente insatisfeito 

 

Na hotelaria – como no setor de serviços de maneira geral – a resposta ao 

cliente insatisfeito tem de ser imediata. O cliente quer e precisa que sua solicitação seja 

atendida ainda durante o período de sua estadia, no ato do consumo e utilização dos 

serviços.  A melhor resposta é a resolução, no caso de um problema concreto. 

Entretanto, muitos hóspedes só se manifestam – ou são ouvidos – apenas ao fim de 

sua experiência turística. Nesses casos, os hotéis podem fornecer um feedback a esse 

cliente insatisfeito, posteriormente à sua saída.  

Muitos desses contatos são inviabilizados pelo fato de os hóspedes por vezes 

não fornecerem, nas pesquisas, meios para contato, quer seja endereços, telefones ou 

e-mail. Quando isso é possível, percebe-se na maior parte dos hotéis a utilização do e-

mail ou da carta, geralmente seguindo um modelo de resposta padrão, alterando-se o 

essencial: 

 

Tem vários modelos de resposta de cartas de clientes e [para] todos 
esses formulários que são preenchidos é feita uma cartinha pro cliente 
agradecendo pelo preenchimento do formulário e dando a justificativa. 
Se for um problema do apartamento, tem lá o modelo pra isso, se for um 
problema de restaurante, que a comida não tava, entendeu, então a 
gente tem esse cuidado. 

 

 

Um dos hotéis de rede internacional opta por produzir uma a uma as respostas, 

buscando reduzir ao máximo a impessoalidade das cartas-padrão. No mesmo hotel, o 

telefone é mais utilizado em casos críticos, que envolvam alto grau de insatisfação do 

cliente.   

 No caso do aproveitamento de uma sugestão, há hotéis que fazem questão de 

que o hóspede seja informado. Dois gestores entrevistados citaram exemplos de 

contatos posteriores a uma sugestão de melhoria adotada pelo hotel. Em um dos casos 

foi uma sugestão de colocação de guarda-sóis na área da piscina. O equipamento foi 

instalado e fotografado, para envio por e-mail ao hóspede, juntamente com um texto de 
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agradecimento. No outro caso, de ampliação da área do restaurante, o hóspede 

conferiu pessoalmente a implantação de sua sugestão quando de seu retorno ao hotel.  

De acordo com os gestores, os hóspedes manifestam contentamento e 

satisfação quando há resposta à reclamação e principalmente quando o problema é 

resolvido: 

 

É muito gostoso quando o hóspede vem e fala assim ‘nossa, eu prometi 
que nunca mais voltava pra cá e a minha secretaria fez a reserva aqui e 
agora eu to vendo o quanto vocês mudaram, o quanto o SENAC é 
eficiente e fez uma reviravolta aqui dentro’, enfim, ai eles começam a 
relatar como era antes e o que é agora” (gerente do Barreira Roxa).  

 

A observação dos gestores remete às considerações de Durvasula, Lyonski e 

Mehta (2000) e Naylor (2003) sobre a elevação do nível de satisfação entre clientes 

inicialmente insatisfeitos e posteriormente atendidos em sua solicitação, tornando-os 

mais leais (FORNELL; WERNERFELT, 1987) e reduzindo a adoção do comportamento 

de boca-a-boca negativo (VAVRA, 1992; REICHHELD, 1996). Sobre a relevância deste 

aspecto, ressalte-se os resultados das últimas pesquisas do Governo Federal que 

investigaram as fontes de informação sobre destinos turísticos. A maioria dos turistas 

estrangeiros – 61,9% – decidiu visitar o Brasil a partir de informações coletadas entre 

amigos e familiares. Dentre os provenientes de países como Alemanha, Inglaterra, 

França e Estados Unidos o percentual se aproxima dos 70%. As pesquisas foram 

aplicadas em 2003 pela equipe técnica da EMBRATUR em duas fronteiras terrestres e 

nove aeroportos internacionais no território brasileiro.  

 

4.10 Visão dos gestores sobre insatisfação e comportamento de reclamação 

 

A insatisfação é apresentada na literatura como algo positivo para empresas, 

quando identificada, tratada e transformada em informação que permite melhorias. 

Esse processo de identificação e tratamento é facilitado quando manifestada a 

insatisfação; dessa forma o comportamento de reclamação é desejado pelas empresas, 

sendo considerado até para alguns autores a mais importante maneira de se mostrar 
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insatisfação (RUYTER, 1993). Assim, procurou-se também conhecer o posicionamento 

dos entrevistados sobre o assunto.  

A opinião dos gestores converge para a crença de que a insatisfação é benéfica 

para a empresa. Todos os entrevistados a vêem como uma oportunidade de melhoria, 

como resume o diretor do Manary: “o que estiver certo é obrigação, o que estiver errado 

é o que tem que melhorar”. Também é colocada a insatisfação como um elemento que 

agrega valor ao hotel: 

 

Se você está insatisfeito, faz uma crítica e a crítica ajuda a empresa a 
ver novas possibilidades, a incrementar os serviços, enfim; ela tem um 
lado negativo, ninguém gosta de receber uma crítica, mas tem um lado 
positivo também que é agregar valor, você ouvir e conhecer o seu 
cliente. [...] Tem cliente que reclama de determinadas coisas, de pontos 
específicos, qual o perfil desse cliente? Então você começa a conhecer 
o cliente – que na verdade é o maior foco que a gente tem, conhecer o 
mercado e trabalhar usando essas informações (gerente do Blue Tree).  

 

Dois gestores também buscam interpretar a insatisfação a partir da teoria da 

(des)confirmação de expectativas, apresentada por Oliver (1980) e discutida por 

autores como Ruyter (1993), Fournier e Mick (1999) e Fitzpatrick, Friend e Costley 

(2004), dentre outros. Para um dos entrevistados do Blue Tree, a insatisfação tem dois 

pilares: a frustração de uma expectativa e o estado de espírito do cliente. Já a gerente 

do Barreira Roxa afirma que a responsabilidade pela (in)satisfação do hóspede é toda 

do estabelecimento: 

 

[...] tem as questões intrínsecas, suas, a situação que você traz, a tua 
história de vida, o seu mundo, os problemas que você traz, e as 
expectativas que você cria em relação a situação, a um determinado 
estabelecimento, às férias, à cidade, ao local. [...] [se] você tem uma 
expectativa muito alta, a tua grande possibilidade é de ter uma 
frustração, de ficar insatisfeito. Se você vem com uma expectativa mais 
baixa, ou não espera muita coisa, de repente não cria uma insatisfação, 
bem pelo contrário, sai daqui hiper super satisfeita. Então eu vejo assim 
como uma coisa do ser humano, da tua história, daquilo que você vê.  

 

Insatisfação eu não vejo como algo chato, não vejo como critica, mas 
como uma oportunidade que a gente tem pra estar melhorando. Se o 
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hóspede estava insatisfeito porque ele estava planejando, ele estava 
tendo uma expectativa de um serviço que foi frustrada e não foi 
atendida, e a culpa é 100% nossa, ou de ter gerado uma expectativa 
frustrante nele ou de não ter atendido aquela necessidade básica que 
um hotel deveria fornecer. Então eu sempre procuro dar uma 
importância muito grande a essa insatisfação pra que ele retorne e fale 
‘Poxa, como melhorou!’. 

 

Outro ponto levantado por um dos gerentes do Blue Tree se refere à orientação 

para o cliente: as manifestações do hóspede insatisfeito são respeitadas, valorizadas e 

cuidadas, segundo o entrevistado, por mais incoerentes que possam parecer: 

 

[...] já aconteceu do hóspede colocar: ‘você teria alguma sugestão, 
alguma reclamação?’ ‘Eu gostaria que parasse o vento.’ Quer dizer, uma 
coisa absurda que a pessoa colocou, e até assim a gente respeita, se o 
vento estava realmente atrapalhando a pessoa... aqui tem uma brisa 
maravilhosa, o melhor ar, o ar mais puro das Américas, mas enfim, a 
gente tem um respeito com a insatisfação ou com a satisfação do 
hóspede. 

 

Já a diretora do Novotel Ladeira do Sol afirma ser preciso tratar a reclamação 

para selecionar o que é útil para a empresa: 

 

[...] eu acho que é um excelente canal para a gente melhorar realmente 
os serviços, agora a gente precisa saber distinguir a reclamação que é 
benéfica, que realmente tem motivos pra ser e aquela que é apenas um 
desabafo de alguém que está com algum outro problema, entendeu? 
Então a gente precisa saber tratar essas informações. Tem informações, 
tem coisas que são assim totalmente descabidas, tem coisas que a 
gente sabe que não é verdade [...] e em hotel a gente lida com todo tipo 
de gente que você imaginar. 

 

Seja qual for a natureza da insatisfação, se deve procurar, de acordo com dois 

entrevistados, ampliar o contato com o cliente e estimular o comportamento de 

reclamação. Assim, segundo a gerente do hotel Barreira Roxa, a empresa pode obter o 

feedback necessário às ações corretivas e o possível comportamento de recompra, 

conforme já observado por Oliver (1980), Fornell e Wernerfelt (1987), Plymire (1991) e 

Santos (2001). E nesse processo de estímulo à reclamação, os problemas não podem 
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ser omitidos. É o que coloca o gerente do Marsol, quando afirma que é preciso, para 

tanto, transparência na relação com o cliente e entre funcionários na empresa. 

Em relação a esse ponto, a guest relations do SERHS Natal diz ser fundamental 

incentivar e treinar também o funcionário para que ele perceba a insatisfação com outro 

olhar: 

 

[...] Imagina, eu não to pagando nada e to recebendo minha radiografia, 
não tô pagando por isso, pelo contrário, o cliente está pagando e está 
me dizendo aonde tá bom, tá me dizendo onde eu preciso melhorar e tá 
me dizendo que eu errei. Pra mim isso não tem preço. E gostaria que 
todo mundo encarasse assim. Meu sonho é ver todo mundo trabalhando 
assim. Perto de mim eles já sabem que é proibido dizer que ‘ah, não, 
mas é que aquele cliente é muito complicado’. Complicado, que estória é 
essa? Complicado é você que não entendeu o que ele quis dizer! E 
‘chato’ então, essa palavra é banida do vocabulário. Cliente chato? O 
cliente está pagando, segurando o empreendimento, o cliente está 
entrando na sua casa, está te mantendo, e ele é chato? Não existe isso 
não, menino, cliente chato é aquele que não existe, não veio, não usou, 
não comprou, não ficou. 

 

Isso remete a uma consideração feita por funcionários em outro hotel: muitas 

vezes, a crítica, reclamação ou sugestão não é comunicada à gerência por eles 

acreditarem que o comentário possa prejudicá-los no trabalho – o que reforça ainda 

mais a questão do treinamento e alinhamento de toda a equipe com a filosofia da 

empresa. 

Por fim, e não menos importante, é necessário o respaldo do poder público nas 

ações que envolvem o turismo. Para o diretor do Manary, de nada adianta tratar a 

insatisfação do hóspede se num nível macro não se denota um cuidado com a cidade. 

A insatisfação do consumidor no setor do turismo pode trazer perdas significativas não 

para um ou outro ator do processo, mas para todos os que vivem da atividade, 

considerando-se o destino turístico como produto. Daí a necessidade de articulação 

para a realização de ações conjuntas que promovam a sustentabilidade da atividade 

em longo prazo.  
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4.11 Abordagens de resposta à insatisfação do consumidor 

 

Nessa seção procurou-se identificar, dentre as empresas pesquisadas, a 

prevalência de características de algum dos três tipos de abordagem de resposta à 

insatisfação do consumidor, já apresentados na discussão da literatura. Para facilitar a 

estruturação da análise, partiu-se de cada uma das oito funções gerenciais designadas 

para lidar com a insatisfação apresentadas por Ruyter (1993): 

 

I) Planejamento 

Observa-se que nesse aspecto os hotéis pesquisados apresentam, de forma 

geral, características da abordagem da gestão da reclamação. Seus objetivos e metas 

estão relacionados aos objetivos de marketing e qualidade, como no Blue Tree, por 

exemplo, onde a insatisfação é tratada exatamente pelo Departamento de Processos e 

Qualidade. A gestão da reclamação é vista como um aspecto da orientação para o 

mercado. 

Outra característica é a maximização do número de reclamantes. Na teoria e, 

como visto, na prática, já se reconhece as possibilidades de resposta do consumidor à 

insatisfação menos visíveis à empresa, embora esse tipo de gestão esteja mais restrito 

às manifestações do cliente que reclama. De acordo com Ruyter (1993), as outras 

possibilidades de resposta não receberam atenção sistemática da literatura.    

Um terceiro ponto versa sobre as questões orçamentais destinadas a gestão da 

reclamação, pouco discutida na literatura. Observa-se nos dois hotéis independentes 

que existe um acúmulo de funções entre alguns membros da equipe para que sejam 

realizadas tarefas relacionadas à análise e tratamento das informações sobre 

insatisfação. Embora não mencionado pelos entrevistados, pode-se inferir que a não 

designação de uma equipe específica para tal atividade possa também ter 

fundamentação em algum tipo de restrição orçamentária. 

   

II) Coleta de dados 
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Como explica Ruyter (1993), na Gestão da Reclamação a coleta de dados é 

limitada às comunicações iniciadas pelo consumidor – como as reclamações – embora 

numa extensão menor as exigências de garantia também sejam consideradas. Já no 

modelo de Gestão da Insatisfação, a coleta é ampla e ilimitada, considerando fontes 

internas e externas de dados sobre insatisfação. Em todos os hotéis pesquisados foram 

mencionadas apenas as pesquisas de satisfação como fontes primárias. Não foi citada 

a utilização de outros dados internos e externos, como por exemplo, possíveis 

consultas a algum órgão de defesa do consumidor. Na Gestão da Reclamação a coleta 

de dados internos é utilizada para se resolver um problema específico a partir da 

reclamação. É o que se observa quando são mencionadas as consultas aos livros de 

registro dos setores. 

 Quanto aos métodos de coleta, a literatura sobre gestão da reclamação aponta 

que o recurso a números de discagem direta gratuita, do tipo 0800, é até mais utilizado 

do que outros meios de coleta por escrito. Não é o encontrado nos resultados desse 

trabalho, visto que todos os hotéis disponibilizam pesquisas em meio impresso, além do 

website (em alguns) e da intervenção direta do funcionário. Em relação a esse aspecto 

específico, a postura proativa de coleta adotada por alguns hotéis já está mais alinhada 

com as práticas de Gestão da Insatisfação: 

 

[...] É nessa interação dele [do funcionário com o hóspede] que a gente 
vem apostando e aposta, está dando certo porque muita coisa... Às 
vezes o cliente está em lua-de-mel e a gente não sabe. A operadora não 
avisou... e chegou aqui e passa despercebido e realmente ninguém vai 
adivinhar que é um aniversário ou alguma coisa que... olha, vai ter um 
aniversário, não sei quem é que vai chegar... [...] Então a gente coloca 
em cima deles essa carga, pra que eles possam ficar atentos aí, para 
que a gente possa em tempo hábil poder sanar o problema (gerente do 
Marsol). 

 

 

III) Processamento de dados 

Um dado levantado na pesquisa e que encontra respaldo na literatura da Gestão 

da Reclamação é o uso de poucas técnicas estatísticas para a análise dos dados. Os 

hotéis fizeram menção à utilização de técnicas de tabulação e a utilização de 

programas simples, como Excel. A análise de conteúdo aplicada à reclamação e 
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mencionada por alguns hotéis, também é característica da Gestão da Reclamação. 

Segundo Ruyter (1993) seu objetivo é compreender melhor a natureza e as causas da 

insatisfação e humanizar os resultados numéricos obtidos nas análises quantitativas. 

Quanto à freqüência da análise, o fato de alguns hotéis adotarem procedimentos 

semanais, quinzenais ou mensais não é indicativo de nenhum tipo de tratamento 

específico, visto que a teoria mostra que a freqüência da análise depende da 

necessidade interna de cada organização. 

 

IV) Comunicação da informação 

Já sob esse aspecto as empresas se aproximam mais do modelo de Gestão da 

Insatisfação. Conforme visto, há o envolvimento de outros funcionários além de 

diretores e gerentes operacionais nos processos de comunicação envolvendo a 

insatisfação. Além disso, pode-se mapear a forma pela qual as informações são 

avaliadas e utilizadas na tomada de decisões da empresa. Há muita clareza quanto aos 

formatos de apresentação da comunicação e dos canais que são utilizados pelos 

hotéis. 

  

V) Organização 

Aqui se observa que os departamentos responsáveis por cuidar da insatisfação 

não seguem uma padronização entre si quanto à estrutura departamental. Em apenas 

dois hotéis a insatisfação é tratada em um departamento específico, nos outros há o 

envolvimento de diretores, gerentes operacionais, gerentes gerais e chefes de 

recepção, o que compromete o nível de autonomia e interesse de outros níveis 

gerenciais, apregoado pela teoria da Gestão da Insatisfação.   

Quanto à localização dos departamentos dentro das empresas, quando não 

inseridos nas salas de diretoria ou de outros níveis de gerência, ocupam fisicamente um 

espaço muito próximo a eles mas ocultos das áreas de circulação do cliente. A exceção 

é o Hotel Manary: o ambiente onde é realizado o tratamento dos dados sobre 

insatisfação – embora feito pelo próprio diretor – ocupa um local central no hotel, de 

onde se tem uma visão da recepção e da área externa ao hotel; tal posição estratégica 
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é considerada um diferencial para o entrevistado, que consegue assim facilitar a 

comunicação com seu hóspede: 

 

[...] esse canal direto é muito [usado], eles se sentem a vontade, porque 
isso aqui foi feito para isso. A arquitetura da nossa sala, que não é ‘ 
onde é que está o gerente?’  Vai no Ocean, onde está o gerente? No 
solo, na quinta sala depois de uma chave, você não chega no cara. Aqui 
o cara me vê. Esse é o dono do hotel, aí entra, as pessoas se sentem a 
vontade e isso é o máximo. Porque ou eu sinto a insegurança do cara ou 
sinto que ele está com dúvida e vou lá e chamo, entendeu? Eu vejo o 
cara aqui, minha mesa é sempre essa, é a menor e a mais bem 
localizada porque eu fico sacando, entendeu? O cara vai entrar numa 
roubada, tem um bugueiro aí que não tem nada a ver, aí eu vou lá e 
salvo o cara. Essa comunicação funciona demais. Isso só existe aqui, 
você não vai traduzir isso pra nenhum outro hotel, porque isso é 
característica daqui. Não sigo regra nenhuma de administração vinda 
dos outros planetas, eu uso a minha própria.  

 

Em relação ao nível funcional, a especialização das tarefas em cada 

departamento está relacionada ao seu tamanho e volume de dados coletados, o que 

não caracteriza especificamente nenhum tipo de abordagem à insatisfação. 

  

VI) Gestão de pessoal 

A questão das habilidades comunicativas e cognitivas é um tópico abordado pela 

maioria dos hotéis, não em relação à equipe responsável pela análise e tratamento dos 

dados, mas sim quanto aos funcionários que lidam diretamente com o hóspede. Como 

já apresentado anteriormente, a preocupação é que haja uma equipe sintonizada com 

os anseios e necessidades do cliente e alinhada com os objetivos de cada organização, 

no sentido de captar e resolver problemas. Para tanto se investe em treinamentos para 

que os funcionários possam assimilar o modus operandi da empresa onde trabalha, 

inclusive em relação à maneira de se lidar com a insatisfação: 

 

[...] a luta toda é essa, o desafio, pelo menos o meu maior aqui é 
modificar isso em todos os colaboradores. É de eles terem essa mesma 
visão. Ontem na reunião que a gente teve aqui, a gente teve reunião de 
chefia, falei novamente: gente, comente com o colaborador, comente 
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com os colegas, tem que ouvir o que está pendente, ouvir o que não 
está satisfeito. Não ter medo de chegar pra o colega, pra um 
recepcionista, pra um garçom, e dizer “você esqueceu desse detalhe do 
cliente tal”, não tem que ter receio. No começo a pessoa pensa que é 
questão pessoal mas depois não, depois vai dizer “ó, cara obrigado pelo 
toque” e outra coisa, quem for fazer observação, fazer a observação 
com seriedade. E não pra ficar depois “aí, rapaz, deu mancada, hein?” 
Isso existe, né... e não pode. Não pode, tem que encarar como uma 
ferramenta preciosíssima (Guest relations, SERHS Natal). 

 

Tal consideração remete à literatura onde, em ambas as abordagens de Gestão 

da Reclamação e de Gestão da Insatisfação, os empregados desempenham um papel 

comunicativo relevante na organização. 

  

VII) Gestão de recursos 

O nível de atividade dos setores que lidam com a insatisfação nos hotéis 

pesquisados mantém-se equilibrado, visto não sofrer integração de dados provenientes 

de outras fontes internas e externas, além das supramencionadas. Assim, não há 

grande alteração na manutenção da atividade.  

 

VIII) Controle 

Ruyter (1993) afirma que a mensuração da eficácia e da eficiência da gestão da 

reclamação e da insatisfação se baseia em vários atributos. Assim, as medidas de 

eficiência envolvem tempo, custos, qualidade, produtividade e habilidade comunicativa 

do pessoal; já a eficácia é avaliada pela diferença entre o valor percebido e o valor real 

da informação do cliente insatisfeito. O valor percebido é obtido através do feedback de 

clientes externos e internos sobre atributos da informação como freqüência, 

conveniência, forma, substância, especificidade, precisão, confiabilidade, flexibilidade, 

utilidade, nível de interpretação e uso amigável da informação. Em relação á essa 

função, observa-se que nenhum hotel pesquisado menciona a adoção de tal prática. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Esta pesquisa teve como propósito investigar o comportamento de empresas 

hoteleiras mediante a insatisfação de seus consumidores, buscando compreender os 

processos de coleta, análise, tratamento e utilização das informações relacionadas à 

insatisfação. Partiu-se do pressuposto que tais dados sobre insatisfação do consumidor 

representam uma importante fonte de informação gerencial para a tomada de decisões 

estratégicas e operacionais, como sugerido pela literatura. 

Os resultados deste trabalho ressaltam a importância estratégica das práticas 

adotadas pelos hotéis para a implantação de melhorias qualitativas, otimização de 

processos e aprimoramento dos serviços oferecidos. Os hotéis visam também 

satisfazer seu cliente e obter um conseqüente e possível comportamento de recompra e 

boca-a-boca positivo, fundamental no segmento do turismo, visto que a maioria dos 

turistas decide sobre a escolha de destinos a partir de recomendações de amigos e 

parentes, segundo pesquisas realizadas por órgãos públicos ligados ao Turismo 

(EMBRATUR, 2004; EMBRATUR; FIPE, 2007).  

Em relação à insatisfação de clientes com a prestação de serviços pelos hotéis, 

constatou-se que em todos eles a área que apresenta maior deficiência é a 

governança, com ênfase nos problemas de manutenção de equipamentos. Boa parte 

dos hotéis procura resolver tal impasse com a adoção de procedimentos simples, como 

a terceirização dos equipamentos, garantindo uma resolução rápida e eficaz. Entretanto 

foram identificados vários outros problemas pontuais, alguns fora do alcance do 

empreendimento, exigindo, para sua resolução, ações que empreendam interação e 

parceria com outros organismos. Apesar da articulação dos hotéis com entidades do 

setor, não existe entre eles um intercâmbio de tais informações provenientes da 

insatisfação do cliente. 

Em relação às formas de mapeamento da insatisfação do hóspede, conclui-se 

que a proatividade de funcionários no seu processo de identificação é um passo 

significativo em direção ao aprimoramento das técnicas de coleta, visto que um 

consumidor pode adotar vários comportamentos de resposta à sua insatisfação. Os 
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resultados da pesquisa apontam para um nível de conscientização elevado nas 

empresas sobre a importância da insatisfação do consumidor, mas as empresas devem 

ainda atentar para outras possibilidades de mapeamento da insatisfação, aprendendo a 

enxergá-la através de demais fontes internas como relatórios financeiros, gráficos de 

vendas e marketing, dentre outros. Quanto às fontes externas, os órgãos de defesa do 

consumidor podem agregar informação relevante, embora não sejam ainda explorados 

pelos hotéis pesquisados como fonte de consulta.     

O estímulo à comunicação informal das reclamações, críticas e sugestões nos 

hotéis através do contato com o funcionário também é salutar, posto que a maioria dos 

hóspedes prefere a comunicação verbal. Já no que se refere à comunicação entre 

funcionários e gerentes, fica evidenciado que a existência na empresa de um setor 

responsável pelo tratamento das questões relacionadas à insatisfação, incentiva e 

fortalece o hábito desejável nos funcionários de comunicarem toda e qualquer 

ocorrência observada no seu ou em outros setores. Na impossibilidade da formalização 

de um departamento específico para a gestão da insatisfação, o investimento em 

treinamentos e a eliminação de barreiras na comunicação vertical dentro da 

organização é uma alternativa sugerida pela pesquisa para produzir efeito similar nos 

funcionários em relação ao compartilhamento das informações.     

Em todos os hotéis pesquisados o processo de tratamento e análise mostrou-se 

sistemático, seguindo metodologias específicas de acordo com o perfil e a estrutura de 

cada empreendimento. O acesso às informações apresenta-se democrático, apesar do 

comentário de alguns funcionários em relação a possíveis limitações. Infere-se que as 

informações estão disponíveis, ainda que em níveis diferenciados. Não se trata aqui de 

adotar uma postura de imposição dos gerentes para com os funcionários, mas de um 

estímulo à equipe para que se amplie a compreensão sobre a importância da 

insatisfação e o interesse em buscá-la. 

O que também se percebe em alguns hotéis é que a informação é por vezes 

concentrada pelo funcionário experiente que não sente necessidade de formalizá-la – 

atitude que pode vir a trazer problemas gerenciais. Exemplifica-se com o caso de uma 

governanta que diz conhecer as preferências dos hóspedes habituais, não sendo 

preciso consultar nenhum registro específico. Se por um lado isso facilita a ação do 
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funcionário em proporcionar um atendimento diferenciado ao cliente, com agilidade e 

presteza, por outro, a ausência de formalização faz com que a informação se perca 

devido à alta rotatividade de funcionários na hotelaria, principalmente no setor da 

governança, conforme colocado por alguns gestores.  

Quanto às abordagens de resposta ao consumidor insatisfeito, observa-se que 

nenhum dos hotéis encontra-se no primeiro nível, de tratamento das reclamações, visto 

seus objetivos estarem voltados não somente à resolução de problemas pontuais – 

todos procuram obter melhorias a partir das informações provenientes da insatisfação 

de seus consumidores. Tampouco se pode inferir que algum dos hotéis já tenha 

assimilado a prática de gestão da insatisfação, constatação baseada principalmente em 

um dos pilares da abordagem que é a utilização de diversas fontes de informação sobre 

insatisfação; muito embora alguns traços da abordagem estejam se delineando, como a 

postura proativa de funcionários no trabalho de identificação da insatisfação.  

Conclui-se, portanto, que os hotéis pesquisados encontram-se no nível da gestão 

da reclamação, mesmo que em graus um pouco diferenciados entre eles. Apesar de 

não atingir o nível máximo na escala de procedimentos, observa-se que a resposta à 

insatisfação acontece de forma planejada e sistemática, orientada para a satisfação do 

consumidor e melhoria de produtos e processos. Ressalte-se que não foi objetivo deste 

trabalho indicar a classificação individual de cada hotel ou expor deficiências dos 

empreendimentos de forma a denegrir profissionais e suas gestões, mas sim visando 

compreender o panorama da hotelaria quanto à adoção de práticas gerenciais.  

Face ao exposto, as recomendações gerenciais são aqui retomadas, como 

segue: adoção de procedimentos como a terceirização de equipamentos, visando 

agilidade na resolução de problemas rotineiros; investimento em treinamento de 

funcionários para aprimoramento de métodos de coleta; formalização de departamento 

específico para tratamento das informações sobre insatisfação; eliminação de barreiras 

na comunicação vertical dentro da organização visando maior fluidez no processo 

comunicativo; criação de mecanismos para disseminação de informações sobre 

insatisfação entre funcionários e empresa; utilização de outras fontes internas e 

externas na identificação da insatisfação de clientes e maior interação e parceria com 

demais organizações do setor. Sugere-se ainda o desenvolvimento de um sistema que 
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possibilite o intercâmbio de informações entre os atores envolvidos no turismo local, 

permitindo a solução de problemas de insatisfação manifestados aos hotéis, mas que 

dizem respeito a outras instâncias, de forma a garantir a sustentabilidade da atividade 

turística em longo prazo.  

Apesar das evidentes limitações do estudo, como o número reduzido de hotéis e 

sua localização concentrada na cidade de Natal, acredita-se que tais fatores não 

minimizam a importância dos resultados alcançados, condizentes à proposição inicial e 

permitem sua continuidade e desdobramento em estudos correlatos. O comportamento 

das empresas face à insatisfação do consumidor continua assim nas agendas de 

pesquisa, podendo ser investigado em amostras maiores através de técnicas 

quantitativas que permitam a generalização de resultados. Possibilidades de estudos 

residem na associação da gestão da insatisfação a temas como cultura organizacional, 

aprendizado organizacional e formação de redes interorganizacionais. Propõe-se 

também a ampliação do estudo para outros segmentos do setor de serviços cujo índice 

de insatisfação seja elevado, como empresas de telefonia e companhias aéreas, para 

que se proceda um mapeamento do comportamento organizacional em relação à 

insatisfação.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A – Quadro de funções na hotelaria 
 

   

 

ALIMENTOS E BEBIDAS 

Gerência de A&B 

Gerente de compras 

Gerente de banquetes 

Gerente de restaurante 

Chef 

Sous chef 

Maître 

Chefe de fila 

Garçom 

Commin 

Cozinheiro 

Barman 

Steward (limpeza de louças e talheres) 

Cambuzeiro 

Recepcionista de restaurante 

 

 

RECEPÇÃO 

Gerente habitacional 

Gerente de recepção 

Supervisor 

Recepcionista 

Capitão porteiro 

Porteiro 

Concièrge 

Mensageiro 

Telefonista 

Gerente de reservas 

Auxiliar de reservas 

 

 

RECREAÇÃO E LAZER 

Monitor de recreação 

Animador 

Gerente da Área de Ginástica e Lazer 

Atendente da Área de Ginástica e Lazer 

 

 

GOVERNANÇA 

Governanta executiva 

Supervisora 

Secretária 

Camareira 

Roupeira 

Costureira 

Gerente de lavanderia 

Passadeira 

Auxiliar de lavanderia 

Auxiliar de limpeza 

 

Adaptado de Davies (2000, apud PETROCCHI, 2001) 
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ANEXO B – Opinários dos hotéis pesquisados 
 
a) Hotel Manary 
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b) Hotel Marsol 
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c) Hotel Barreira Roxa 
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d) Hotel Blue Tree 
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e) Novotel Ladeira do Sol – Grupo Accor 
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f) SERHS Natal Grand Hotel 
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SERHS Natal Grand Hotel – setor de Lazer e Entretenimento 
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g) Guest comment de bolso. 
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ANEXO C - Regulamento Geral dos Meios de Hospedagem e Matriz de Classificação 
 

 
Regulamento Geral dos Meios de Hospedagem 
 
Art. 1º - O presente Regulamento dispõe sobre os Meios de Hospedagem, estabelecendo: 
 
I - o conceito de empresa hoteleira, meio de hospedagem e as expressões usualmente consagradas no 
exercício da atividade; 
 
II - os requisitos exigidos para operação e funcionamento dos estabelecimentos; 
 
III - as condições para contratação dos serviços de hospedagem. 
 
Art. 2º - Considera-se empresa hoteleira a pessoa jurídica, constituída na forma de sociedade anônima 
ou sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que explore ou administre meio de hospedagem e 
que tenha em seus objetivos sociais o exercício de atividade hoteleira, observado o Art. 4º do Decreto nº 
84.910, de 15 de julho de 1980. 
 
Art. 3º - Considera-se meio de hospedagem o estabelecimento que satisfaça, cumulativamente, às 
seguintes condições: 
 
I - seja licenciado pelas autoridades competentes para prestar serviços de hospedagem; 
 
II - seja administrado ou explorado comercialmente por empresa hoteleira e que adote, no Regulamento e 
nas demais legislações aplicáveis; 
 
Parágrafo único - Observadas as disposições do presente Regulamento, os meios de hospedagem 
oferecerão aos hóspedes, no mínimo: 
 
I - alojamento, para uso temporário do hóspede, em Unidades Habitacionais (UH) específicas a essa 
finalidade; 
 
II - serviços mínimos necessários ao hóspede, consistentes em: 
 
a) Portaria/recepção para atendimento e controle permanentes de entrada e saída; 
 
b) Guarda de bagagens e objetos de uso pessoal dos hóspedes, em local apropriado; 
 
c) Conservação, manutenção, arrumação e limpeza das áreas, instalações e equipamentos. 
 
III - padrões comuns estabelecidos no Art. 7º deste Regulamento. 
 
Art. 4º - Unidade Habitacional-UH é o espaço, atingível a partir das áreas principais de circulação 
comuns do estabelecimento, destinado à utilização pelo hóspede, para seu bem-estar, higiene e repouso. 
 

Art. 5º - Quanto ao tipo, as UH dos meios de hospedagem são as seguintes: 
 
I - quarto - UH constituída, no mínimo, de quarto de dormir de uso exclusivo do hóspede, com local 
apropriado para guarda de roupas e objetos pessoais. 
 
II - apartamento - UH constituída, no mínimo, de quarto de dormir de uso exclusivo do hóspede, com local 
apropriado para guarda de roupas e objetos pessoais, servida por banheiro privativo; 
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III - suíte - UH especial constituída de apartamento, conforme definido no inciso II, deste artigo, acrescido 
de sala de estar. 
 
§ 1º - Poder-se-á admitir, especialmente para determinados tipos de meios de hospedagem a serem 
definidos pela EMBRATUR, Unidades Habitacionais distintas daquelas referidas neste artigo. 
 

§ 2º - As UH poderão ser conjugadas e adaptadas para funcionamento como sala de estar e/ou quarto de 
dormir, sendo, entretanto, sempre consideradas, para efeito de avaliação, como duas ou mais UH 
distintas. 
 

Art. 6º - Entende-se por diária o preço de hospedagem correspondente à utilização da UH e dos serviços 
incluídos, observados os horários fixados para entrada (check-in) e saída (check-out). 
 

§ 1º - O estabelecimento fixará o horário de vencimento da diária à sua conveniência ou de acordo com 
os costumes locais ou ainda conforme acordo direto com os clientes 
 

§ 2º - Poderão ocorrer formas diferenciadas de cobrança de diária, conforme conveniência e acordo entre 
o meio de hospedagem e os hóspedes. 
 

§ 3º - Quando não especificado o número de ocupantes da UH, a diária básica referir-se-á, sempre, à 
ocupação da UH por duas pessoas. 
 

Art. 7º - Os padrões comuns a todos os meios de hospedagem são os seguintes: 
 
I - Quanto a posturas legais: 
 
a) licenciamento pelas autoridades competentes para prestar serviços de hospedagem, inclusive dos 
órgãos de proteção ambiental; 
 
b) administração ou exploração comercial, por empresa hoteleira, conforme o Art. 2º deste Regulamento; 
 
c) oferta de alojamento temporário para hóspedes, mediante adoção de contrato, tácito ou expresso, de 
hospedagem e cobrança de diária, pela ocupação da UH; 
 
d) exigências da legislação trabalhista, especialmente no que se refere a vestiários, sanitários e local de 
refeições de funcionários e Comissões de Prevenção de Acidentes de Trabalho - CIPA. 
 
II - Quanto a aspectos construtivos: 
 
a) edificações construídas ou expressamente adaptadas para a atividade; 
 
b) áreas destinadas aos serviços de alojamento, portaria/recepção, circulação, serviços de alimentação, 
lazer e uso comum, e outros serviços de conveniência do hóspede ou usuário, separadas entre si e no 
caso de edificações que atendam a outros fins, independentes das demais; 
 
c) proteção sonora, conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT – e 
legislação aplicáveis; 
 
d) salas e quartos de dormir das UH dispondo de aberturas para o exterior, para fins de iluminação e 
ventilação; 
 
e) todos os banheiros dispondo de ventilação natural, com abertura direta para o exterior, ou através de 
duto; 
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f) serviços básicos de abastecimento de água que não prejudiquem a comunidade local, bem como de 
energia elétrica, rede sanitária, tratamento de efluentes e coleta de resíduos sólidos, com destinação 
adequada; 
 
g) facilidades construtivas, de instalações e de uso, para pessoas com necessidades especiais, de 
acordo com a NBR 9050 - 1994, em prédio com projeto de arquitetura aprovado pela Prefeitura 
Municipal, como meio de hospedagem, após 12 de agosto de 1987. Em caso de projetos anteriores, o 
meio de hospedagem deverá dispor de sistema especial de atendimento. 
 
III - Quanto a equipamentos e instalações: 
 
a) instalações elétricas e hidráulicas de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT - e legislação aplicável; 
 
b) instalações de emergência, para a iluminação de áreas comuns e para o funcionamento de 
equipamentos indispensáveis à segurança dos hóspedes; 
 
c) elevador para passageiros e cargas, ou serviço, em prédio com quatro ou mais pavimentos, inclusive o 
térreo, ou conforme posturas municipais; 
 
d) instalações e equipamentos de segurança contra incêndio e pessoal treinado a operá-lo, de acordo 
com as normas estabelecidas e pelo Corpo de Bombeiros local; 
 
e) quarto de dormir da UH mobiliado, no mínimo, com cama, equipamentos para a guarda de roupas e 
objetos pessoais, mesa-de-cabeceira e cadeira. 
 
IV - Quanto a serviços e gestão: 
 
a) portaria/recepção apta a permitir a entrada, saída, registro e liquidação de conta dos hóspedes, 
durante as 24 horas do dia; 
 
b) registro obrigatório do hóspede no momento de sua chegada ao estabelecimento, por meio de 
preenchimento da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes - FNRH, aprovada pela EMBRATUR; 
 
c) limpeza e arrumação diária da UH, fornecimento e troca de roupa de cama e banho, bem como de 
artigos comuns de higiene pessoal, por conta do estabelecimento; 
 
d) serviços telefônicos prestados aos hóspedes de acordo com os regulamentos internos dos 
estabelecimentos e as normas e procedimentos adotados pelas concessionárias dos serviços, ou pelo 
poder concedente; 
 
e) imunização permanente contra insetos e roedores; 
 
f) pessoal de serviço em quantidade e com a qualificação necessárias ao perfeito funcionamento do meio 
de hospedagem; 
 
g) pessoal mantido permanentemente uniformizado e/ou convenientemente trajado, de acordo com as 
funções que exerçam; 
 
h) meios para pesquisar opiniões e reclamações dos hóspedes e solucioná-las; 
 
i) observância das demais normas e condições necessárias à segurança, saúde/higiene e 
conservação/manutenção do meio de hospedagem, para atendimento ao consumidor. 
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§ 1º - Nas localidades não servidas ou precariamente servidas por redes de serviços públicos, a 
satisfação dos itens obrigatórios, cujo atendimento dependa da existência dessas redes, será apreciada, 
caso a caso, pela EMBRATUR. 
 

§ 2º - Serão exigidas condições específicas de proteção, observadas as normas e padrões estabelecidos 
pelos órgãos governamentais competentes, para os meios de hospedagem localizados no interior ou nas 
proximidades de: 
 
a) unidades de conservação, ou protegidas pela legislação ambiental vigente; 
 
b) aeroportos, estações viárias, vias industriais, ou estabelecimentos que ofereçam problemas especiais 
de poluição ambiental e sonora. 
 

§ 3º - As portas entre UH conjugáveis deverão dispor de sistema que somente possibilite sua abertura, 
quando por iniciativa mútua dos ocupantes de ambas as UH. 
 

§ 4º - As condições dos locais de trabalho e de uso dos empregados, no estabelecimento, serão 
mantidas, no que se refere à segurança, higiene e medicina do trabalho, em estrita observância ao 
disposto na Consolidação das Leis de Trabalho, ou nos atos que a modifiquem. 
 
Art. 8º - Os contratos para reserva de acomodações e hospedagem deverão ser sempre 
consubstanciados por documentos escritos, constituídos de: 
 
I - no caso de reserva de acomodações: troca de correspondências (inclusive via fax e Internet) entre os 
responsáveis pelo meio de hospedagem, ou seus prepostos, e o hóspede, ou agente de turismo 
contratante; 
 
II - no caso do contrato de hospedagem propriamente dito pela entrega pelo estabelecimento, durante o 
registro do hóspede (check-in), de ficha Nacional de Registro de Hóspede - FNRH, em modelo aprovado 
pela EMBRATUR, para preenchimento, assinatura e devolução pelo hóspede; 
 

§ 1º - Respeitadas as reservas confirmadas, o estabelecimento não poderá se negar a receber hóspedes, 
salvo por motivo justificável ou previsto na legislação em vigor. 
 

§ 2º - Será vedada a utilização, em qualquer procedimento ou documento que consubstancie o contrato 
referido neste artigo, de condição ou cláusula abusiva a que se refere o artigo 51, da Lei nº 8.078, de 
11/09/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 

§ 3º - Para os fins deste artigo, todos os compromissos do meio de hospedagem e os em relação a seus 
hóspedes, bem como as obrigações destes deverão ser divulgados adequadamente. 
 

§ 4º - As informações referidas no parágrafo anterior deverão estar à disposição, do hóspede, sempre 
que solicitado. 
 

§ 5º - Os responsáveis pelos meios de hospedagem deverão garantir prioridade de ocupação a pessoas 
portadoras de deficiência, nas UH adaptadas para seu uso. 
 

Art. 9º - Os meios de hospedagem deverão fornecer mensalmente, ao Órgão Estadual de Turismo 
competente, da Unidade da Federação em que se localizarem, as seguintes informações: 
 
I - perfil dos hóspedes recebidos, distingüindo os estrangeiros dos nacionais; 
 
II - registro quantitativo de hóspedes, com taxas de ocupação e permanência médias e número de 
hóspedes por UH. 
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Art. 10 - Para os fins do artigo anterior, os meios de hospedagem utilizarão, obrigatoriamente, as 
informações previstas nos impressos Ficha Nacional de Registro de Hóspedes - FNRH - e Boletim de 
Ocupação Hoteleira - BOH, constantes dos anexos I e II, deste Regulamento. 
 

§ 1º - Às informações da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes - FNRH - poderá ser acrescida alguma 
outra, de interesse do hoteleiro, desde que não prejudique o entendimento e o preenchimento do modelo 
de ficha oficial. 
 

§ 2º - A FNRH poderá ser preenchida, individualmente, pelo hóspede, ou pelo próprio estabelecimento, 
devendo suas informações serem encaminhadas, juntamente com o BOH, até o dia 10 do mês seguinte 
ao de referência, por meios magnéticos, de acordo com o sistema oferecido pela EMBRATUR, ou através 
dos impressos utilizados. 
 

§ 3º - As informações relativas a cada hóspede, constantes da FNRH, serão mantidas pelo período 
determinado pela autoridade policial competente em cada Estado, ou, na ausência desta determinação, 
por um período mínimo de 3 meses. 
 
Art. 11 - A FNRH e o BOH, após devidamente processados, informarão, respectivamente, o perfil dos 
hóspedes e as taxas de ocupação médias, que serão postos à disposição do mercado, sem identificação 
individualizada dos estabelecimentos, pelos Órgãos Estaduais de Turismo. 
 

Art. 12 - O meio de hospedagem deverá incluir nos impressos distribuídos, ou nos meios de divulgação 
utilizados, ainda que de forma sintética e resumida, todos os compromissos recíprocos entre o 
estabelecimento e o hóspede, especialmente em relação a: 
 
I - serviços incluídos no preço da diária; 
 
II - importâncias ou percentagens que possam ser debitadas à conta do hóspede, inclusive, quando 
aplicável, o adicional de serviço para distribuição aos empregados; 
 
III - locais e documentos onde estão relacionados os preços dos serviços não incluídos na diária, tais 
como estacionamento, lavanderia, telefonia, serviços de quarto e outros; 
 
IV - possibilidade da formulação de reclamações para a EMBRATUR, para o Órgão Estadual de Turismo 
e para o órgão local de Defesa do Consumidor, cujos telefones devem ser divulgados. 
 

Parágrafo único - Os Regulamentos Internos dos estabelecimentos deverão observar, fielmente, as 
disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078/90). 
 

Art. 13 - Os meios de hospedagem devem manter, na portaria/recepção, à disposição de seus hóspedes 
e usuários, livro ou outro documento próprio para registro das impressões, elogios e reclamações sobre o 
estabelecimento, cuja consulta periódica deverá orientar a sistematização de ações preventivas e 
corretivas de controle e de melhoria de qualidade do empreendimento. 
 

Art. 14 - Todo e qualquer preço de serviço prestado e cobrado pelo meio de hospedagem deverá ser 
previamente divulgado e informado em impressos e outros meios de divulgação de fácil acesso ao 
hóspede. 
 

Art. 15 - Para os fins do artigo anterior, os meios de hospedagem afixarão: 
 
I - na portaria/recepção: 
 
a) nome do estabelecimento; 
 
b) relação dos preços aplicáveis às espécies e tipos de UH; 
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c) horário do início e vencimento da diária; 
 
d) os nomes, endereços e telefones da EMBRATUR, de seus órgãos delegados competentes, e de 
Defesa do Consumidor, aos quais os hóspedes poderão dirigir eventuais reclamações. 
 
e) a existência e quantidade de UH adaptadas para pessoas portadoras de necessidades especiais 
 
II - Nas Unidades Habitacionais-UH: além das informações referidas no inciso anterior, mais as seguintes: 
 
a) a espécie e o número da UH; 
 
b) os preços vigentes em moeda nacional; 
 
c) os serviços incluídos na diária, especialmente, quando aplicáveis, os de alimentação; 
 
d) a data de início de vigência das tarifas; 
 
e) todos os preços vigentes dos serviços oferecidos pelo estabelecimento, tais como minirefrigerador, 
lavanderia, ligações telefônicas, serviço de quarto e outros, afixados junto ao local em que esses serviços 
são oferecidos; 
 
Parágrafo único - Havendo na mesma edificação, além das UH destinadas ao funcionamento normal do 
meio de hospedagem, outras para locação ou quaisquer finalidades diversas, o estabelecimento deverá 
expor em local de fácil visibilidade, na recepção, quantas e quais UH se destinam a cada finalidade. 
 

Art. 16 - Os preços serão livremente fixados e praticados por todos os meios de hospedagem, observada 
a legislação pertinente. 
 
Parágrafo único - Os preços serão sempre expressos em moeda nacional, admitindo-se, para fins 
promocionais, que os mesmos sejam divulgados no exterior em moeda estrangeira, observada a cotação 
correspondente prevista no câmbio oficial. 
 

Art. 17 - É expressamente vedada a utilização de qualquer espécie de artifício ou documento, por meio 
de hospedagem, com o intuito de induzir o consumidor sobre classificação inexistente, ou diversa 
daquela efetivamente atribuída ao estabelecimento. 
 

Parágrafo único - A adoção do procedimento referido neste artigo caracterizará a prática de propaganda 
enganosa mencionada na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 

Art. 18 - Os meios de hospedagem que dispuserem de UH e áreas acessíveis a pessoas portadoras de 
deficiência deverão colocar, junto a entrada principal do estabelecimento, da placa com o Símbolo 
Internacional de Acesso a essa faixa de clientela. 
 

Art. 19 - O serviço de portaria/recepção do meio de hospedagem - prioritário ao atendimento do 
consumidor - deverá dispor de pessoal qualificado e material promocional adequado a prestar as 
informações e atender as providências requisitadas pelos hóspedes. 
 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não justificará, em qualquer hipótese, a intermediação de 
serviços que constituam prática de atos atentatórios aos bons costumes e à legislação em vigor. 
 

Art. 20 - O controle e fiscalização da EMBRATUR sobre os meios de hospedagem aplicar-se-ão, 
indistintamente, sobre os estabelecimentos classificados, ou não, pela EMBRATUR. 
 

Art. 21 - As vistorias de controle e fiscalização serão realizadas diretamente pela EMBRATUR, ou por 
intermédio dos Órgãos Governamentais a quem a autarquia delegar estas atribuições, com o objetivo de: 
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I - Orientar os meios de hospedagem sobre as normas que regem sua atividade; 
 
II - Verificar, no caso dos meios de hospedagem não classificados pela EMBRATUR, se existem padrões 
adequados ao exercício da atividade e se está sendo exercida de acordo com as normas governamentais 
de defesa do consumidor e com os compromissos prometidos ou explicitados para com o público e os 
clientes; 
 
III - Apurar reclamações contra os meios de hospedagem ou indícios de infração por eles praticada. 
 

Art. 22 - É dever dos meios de hospedagem cumprir e honrar, permanentemente, os contratos ou 
compromissos divulgados, explicitados ou acordados com o consumidor, especialmente as reservas e 
preços de hospedagem previamente ajustados. 
 

Art. 23 - A EMBRATUR deverá providenciar instrumental específico para controle e fiscalização dos 
meios de hospedagem não classificados, com o fim de verificar : 
 
I - Se as posturas legais e os padrões de operação e funcionamento, previsto neste Regulamento, estão 
sendo fielmente observados pelos estabelecimentos; 
 
II - Se existem padrões mínimos de qualidade adequados ao funcionamento do estabelecimento, como 
meio de hospedagem; 
 
III - Se estão sendo atendidos os direitos do consumidor, previstos na legislação vigente. 
 

Parágrafo único - Nos casos dos incisos II e III, deste artigo, a EMBRATUR e os Órgãos 
Governamentais por ela delegados comunicarão os fatos às autoridades competentes para aplicação das 
penalidades correspondentes, inclusive de interdição do exercício da atividade, quando for o caso. 
 

Art. 24 - Os descumprimentos às disposições deste Regulamento, bem como das demais legislações 
aplicáveis, sujeitarão os meios de hospedagem às penalidades de advertência, pena pecuniária, 
suspensão ou cancelamento da classificação e/ou interdição do estabelecimento e fechamento da 
empresa, conforme o caso. 
 

Art. 25 - As disposições constantes deste Regulamento serão aplicadas, a todos os meios de 
hospedagem. 
 

Art. 26 - Os casos omissos e as interpretações de situações especiais de meios de hospedagem com 
condições atípicas serão decididas pela EMBRATUR. 
 

Art. 27 - O presente Regulamento entra em vigor na data da publicação desta Deliberação Normativa no 
Diário Oficial da União. 
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Matriz de Classificação 
 

 

1 ITENS GERAIS 1* 2* 3* 4* 5* 5* 

SL 
1.1 POSTURAS LEGAIS       
1.1.1 Posturas municipais, estaduais e federais aplicáveis, 

comprovadas pelos registros, inscrições e documentações 

exigidos, especialmente com referência a “Habite-se”, 

“Alvará de Localização e Funcionamento”, registro como 

empresa hoteleira e prova de regularidade perante as 

autoridades ambientais, sanitárias e concessionárias de 

serviços públicos 

√ √ √ √ √ √ 

1.1.2 Legislação quanto à proteção contra incêndio, dispondo de 

equipamentos e instalações exigidos pelas autoridades 

competentes e prevendo rotas de fuga, iluminação de 

emergência e providências em situações de pânico 

√ √ √ √ √ √ 

1.1.3 Elevadores para passageiros e para carga/serviço em prédio 

de quatro ou mais pavimentos, inclusive o térreo, ou 

conforme as posturas municipais 

√ √ √ √ √ √ 

        

1.1.4 Exigências da EMBRATUR, constantes da legislação de 

turismo, referentes a: 
      

 a) registro do hóspede, por intermédio de Ficha Nacional de 

Registro de Hóspedes - FNRH 
√ √ √ √ √ √ 

 b) fornecimento mensal do Boletim de Ocupação Hoteleira - 

BOH, preenchido 
√ √ √ √ √ √ 

 c) fornecimento de Cartão do Estabelecimento com o nome 

do hóspede e período de hospedagem  
   √ √ √ 

 d) placa de classificação fixada no local determinado pela 

ABIH/EMBRATUR 
√ √ √ √ √ √ 

 e) divulgação e explicitação dos compromissos recíprocos 

para com o hóspede através de: 

e.1) Regulamento Interno, com direitos e deveres do hóspede 

e.2) Serviços e preços oferecidos, incluídos, ou não, na diária, 

divulgados na forma da legislação 

√ √ √ √ √ √ 

 f) Meios para pesquisar opiniões e reclamações dos hóspedes 

e solucioná-las 
√ √ √ √ √ √ 

1.1.5 Facilidades construtivas, de instalações e de uso, para pessoas 

com necessidades especiais, de acordo com a NBR 9050 - 

1994, em prédio com projeto de arquitetura aprovado pela 

Prefeitura Municipal, como meio de hospedagem, após 12 de 

agosto de 1987. 

NOTA: No caso de projetos anteriores, o meio de 

hospedagem deverá dispor de sistema especial de 

atendimento. 

√ √ √ √ √ √ 

 

 

1.2 SEGURANÇA 
 

1* 2* 3* 4* 5* 5* 

SL 

1.2.1 Meios para controle do uso dos cofres    √ √ √ 
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1.2.2 Circuito interno de TV ou equipamento de segurança    √ √ √ 

1.2.3 Gerador de emergência com partida automática     √ √ 

1.2.4 Rotas de fuga sinalizadas nas áreas sociais e restaurantes   √ √ √ √ 

1.2.5 Serviço de segurança no estabelecimento, por intermédio de:       

 a) pessoal com formação adequada, próprio ou contratado, e 

com dedicação exclusiva 
    √ √ 

 b) porteiro (admite-se acúmulo de funções) " √ √ √ √   

1.2.6 Preparo para lidar com situações de incêndio e pânico 

(assalto, explosão, inundação e outros) 
      

 a) com equipes predeterminadas, com treinamento específico 

(Brigadas) 
   √ √ √ 

 b) com treinamento geral do pessoal √ √ √    

1.2.7 Cobertura contra roubos, furtos e responsabilidade civil   √ √ √ √ 

1.2.8 Disponibilização de serviços qualificados de segurança 

particular 
     √ 

1.2.9 Sistema eletrônico de detecção da presença do hóspede em 

todas as áreas do Meio de Hospedagem 
     √ 

 

 

1.3 SAÚDE / HIGIENE  1* 2* 3* 4* 5* 5* 

SL 

1.3.1 Serviço de atendimento médico de urgência    √ √ √ 

1.3.2 Tratamento de resíduos √ √ √ √ √ √ 

1.3.3 Imunização permanente contra insetos e roedores  √ √ √ √ √ √ 

1.3.4 Higiene do ambiente, das pessoas e dos serviços √ √ √ √ √ √ 

1.3.5 Higienização do alimento “in natura” antes do 

armazenamento 
   √ √ √ 

1.3.6 Higienização adequada de equipamentos (roupas de cama / 

mesa / banho; louças e talheres; sanitários) 
√ √ √ √ √ √ 

1.3.7 Tratamento de água √ √ √ √ √ √ 

 

 

1.4 CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO  1* 2* 3* 4* 5* 5* 

SL 

1.4.1 Todas as áreas, equipamentos e instalações em condições 

adequadas de conservação/manutenção 
√ √ √ √ √ √ 

 

 

1.5 ATENDIMENTO AO HÓSPEDE 1* 2* 3* 4* 5* 5* 

SL 

1.5.1 Instalações e equipamentos com nível de sistemas capazes de 

assegurar maior comodidade aos hóspedes 

 

    √ √ 

1.5.2 Abertura de cama 
 

    √ √ 

1.5.3 Disponibilização gratuita em 100% das unidades de cesta de 

frutas e/ou outras cortesias especiais 

 

    √ √ 

1.5.4 Roupa lavada e passada no mesmo dia     √ √ 

1.5.5 Procedimento para atendimento especial para autoridades e 

personalidades 
   √ √ √ 
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1.5.6 Facilidades de atendimento para minorias especiais 

(fumantes, idosos, pessoas portadoras de deficiências físicas 

e/ou com necessidades especiais, alimentação especial, etc.) 

   √ √ √ 

1.5.7 Detalhes especiais de cordialidade no atendimento    √ √ √ 

1.5.8 Estabelecimento de critérios para qualificação dos 

funcionários bi e trilingües 
   √ √ √ 

1.5.9 Estabelecimento de critérios para qualificação dos 

funcionários que interagem com o público 
  √ √ √ √ 

1.5.10 Treinamento e orientação do pessoal √ √ √ √ √ √ 

1.5.11 Presteza e cortesia √ √ √ √ √ √ 

1.5.12 Serviço de despertador       

 a) programável pelo próprio hóspede     √ √ 

 b) executado pelo meio de hospedagem √ √ √ √ √ √ 

1.5.13 Monitoramento das expectativas e impressões do hóspede, 

incluindo meios para pesquisar opiniões, reclamações e 

solucioná-las 

√ √ √ √ √ √ 

1.5.14 Identificação adequada para os fornecedores de serviços  √ √ √ √ √ 

1.5.15 Apresentação, vestimenta e identificação adequadas para os 

empregados 
  √ √ √ √ 

1.5.16 Serviços de reserva:       

 a) no período de 24 horas com atendimento trilingue      √ 

 b) no período de 24 horas com atendimento bilíngüe     √  

 c) no período de 12 horas    √   

 d) no período de 08 horas √ √ √    

1.5.17 Serviços de recepção:       

 a) no período de 24 horas    √ √ √ 

 b) no período de 16 horas   √    

 c) no período de 12 horas √ √     

1.5.18 Serviços de mensageiro no período de 24 horas    √ √ √ 

1.5.19 Disponibilização de Serviços de limpeza: √ √ √ √ √ √ 

1.5.20 Serviços de arrumação diário √ √ √ √ √ √ 

1.5.21 Serviços de manutenção √ √ √ √ √ √ 

1.5.22 Serviços de telefonia: √ √ √ √ √ √ 

 a) no período de 24 horas com atendimento trilingue por 

turno 
     √ 

 b) com uma telefonista bilíngüe por turno     √  

1.5.23 Serviço de refeições leves e bebidas nas Unidades 

Habitacionais (“room service”) no período de 24 horas 
   √ √ √ 

1.5.24 Serviço de manobra e estacionamento de veículos por 

funcionário habilitado no período de 24 horas 
    √ √ 

1.5.25 Sistema de visualização e fechamento de conta diretamente 

na UH 
     √ 

1.5.26 Serviço de mordomo      √ 

1.5.27 Disponibilização de carros de luxo para locação      √ 

1.5.28 Serviço de locação de helicóptero      √ 

 

 

2 ITENS ESPECÍFICOS  1* 2* 3* 4* 5* 5* 

SL 

2.1 PORTARIA / RECEPÇÃO       
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2.1.1 Área ou local específico para o serviço de portaria / recepção 

/ “lobby” 
√ √ √ √ √ √ 

2.1.2 Local ou espaço para guarda de bagagem       

 a) fechado    √ √ √ 

 b) não necessariamente fechado √ √ √    

2.1.3 Local adequado para guarda de correspondência e 

mensagens 
  √ √ √ √ 

2.1.4 Sistema adequado de envio / recebimento de mensagens √ √ √ √ √ √ 

2.1.5 Serviço de guarda de bagagem  √ √ √ √ √ 

2.1.6 Política própria, definida para “check-in / check-out”, que 

estabeleça orientação específica para impedir: 

a) qualquer forma de discriminação (racial, religiosa e 

outras) 

b) uso do estabelecimento para exploração sexual, de 

menores, e outras atividades ilegais 

√ √ √ √ √ √ 

2.1.7 Sistemas integrados de controle, permitindo eficácia no 

“checkin / check-out” 
   √ √ √ 

2.1.8 Pessoal apto a prestar informações e serviços de interesse do 

hóspede, com presteza, eficiência e cordialidade: 
√ √ √ √ √ √ 

 a) sob supervisão permanente de gerente ou supervisor 

capacitado 
    √ √ 

 b) falando fluentemente (mínimo de uma pessoa em cada 

turno) na portaria e na recepção, pelo menos: 
      

 b1) Português e mais três línguas estrangeiras      √ 

 b2) Português e mais duas línguas estrangeiras     √  

 b3) Português e mais uma língua estrangeira    √   

2.1.9 Informações e folhetos turísticos   √ √ √ √ 

2.1.10 Ambientação / conforto / decoração compatíveis com a 

categoria  
√ √ √ √ √ √ 

 

 

2.2 ACESSOS E CIRCULAÇÕES  1* 2* 3* 4* 5* 5* 

SL 

2.2.1 Áreas adequadas e específicas para acesso e circulação fáceis 

e desimpedidos nas dependências do estabelecimento, 

inclusive para pessoas portadoras de deficiência física e/ou 

com necessidades especiais 

√ √ √ √ √ √ 

2.2.2 Entrada de serviço independente   √ √ √ √ 

2.2.3 Identificação do acesso/circulação para orientação dos 

banhistas 
    √ √ 

2.2.4 Sistema de sinalização interno que permita fácil acesso e 

circulação por todo o estabelecimento 
  √ √ √ √ 

2.2.5 Ambientação / conforto / decoração compatíveis com a 

categoria  
√ √ √ √ √ √ 

 

 

2.3 SETOR HABITACIONAL  1* 2* 3* 4* 5* 5* 

SL 

2.3.1 Todas as salas e quartos das UH com iluminação e 

ventilação de acordo com as normas vigentes para 

edificações 

√ √ √ √ √ √ 

2.3.2 Todas as UH deverão ter banheiros privativos com  √ √ √ √ √ 
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ventilação direta para o exterior ou através de duto 

2.3.3 Facilidades de informatização / mecanização, nas UH     √ √ 

2.3.4 Quarto de dormir com menor dimensão igual ou superior a 

2,50m e área média, igual ou superior a 
      

 a) 18,00 m2 (100% das UH      √ 

 b) 16,00m2 (em no mínimo 90% das UH)     √  

 c) 14,00m2 (em no mínimo 80% das UH)    √   

 d) 12,00m2 (em no mínimo 70% das UH)   √    

 e) 10,00m2 ( em no mínimo 65% das UH)  √     

 f) 9,00m2( em no mínimo 65% das UH) √      

2.3.5 Banheiro com área média igual ou superior a (em no 

mínimo): 
      

 a) 5,00m2 (100% das UH)      √ 

 b) 4,00m2(em no mínimo 90% das UH)     √  

 c) 3,30m2(em no mínimo 80% das UH)    √   

 d) 3,00m2(em no mínimo 70% das UH)   √    

 e) 2,30m2 ( em no mínimo 65% das UH)  √     

 f) 1,80m2 ( em no mínimo 65% das UH) √      

2.3.6 UH do tipo suíte com sala de estar de área média, igual ou 

superior a: 
      

 a) 12 m2      √ 

 b) 11,00m2     √  

 c) 10,00m2    √   

 d) 9,00m2   √    

 e) 8,00m2  √     

2.3.7 UH do tipo suíte e/ou unidades conversíveis em suítes    √ √ √ 

2.3.8 Portas duplas de comunicação entre UH conjugáveis ou 

sistema que só possibilite sua abertura, quando por iniciativa 

dos ocupantes de ambas as Uh's 

√ √ √ √ √  

2.3.9 Tranca interna nas UH √ √ √ √ √ √ 

2.3.10 Rouparias auxiliares no setor habitacional     √ √ 

2.3.11 Local específico para material de limpeza    √ √ √ 

2.3.12 Climatização adequada em 100% das UH   √ √ √ √ 

2.3.13 TV a cores , equipamento de vídeo cassete e DVD em 100% 

das UH, com TV por assinatura a cabo ou por antena 

parabólica 

     √ 

2.3.14 TV a cores em 100% das UH, com TV por assinatura a cabo 

ou por antena parabólica 
   √ √  

2.3.15 TV em 100% das UH   √    

2.3.16 Mini refrigerador em 100% das UH   √ √ √ √ 

2.3.17 Água potável disponível na UH √ √ √ √ √ √ 

2.3.18 Café da manhã no quarto    √ √ √ 

2.3.19 Armário, “closet” ou local específico para a guarda de 

roupas em 100% das UH 
√ √ √ √ √ √ 

2.3.20 Mesa de cabeceira simples para cada leito ou dupla entre 

dois leitos, ou equipamento similar, em 100% das UH 
 √ √ √ √ √ 

2.3.21 Lâmpada de leitura junto às cabeceiras em 100% das UH   √ √ √ √ 

2.3.22 Sonorização ou rádio controlada pelo hóspede       

 a) em 100% das UH     √ √ 
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 b) em 80% das UH    √   

2.3.23 Comando de aparelhos de som, ar condicionado, luz e TV 

em 100% das UH 
   √ √ √ 

2.3.24 Ramais telefônicos em 100% das UH   √ √ √ √ 

2.3.25 Porta malas em:       

 a) 100% das UH   √ √ √ √ 

 b) 50% das UH  √     

2.3.26 Cortina ou similar em 100% das UH   √ √ √ √ 

2.3.27 Vedação opaca nas janelas em 100% das UH    √ √ √ 

2.3.28 Mesa de refeições com um assento por leito em 100% das 

UH 
   √ √ √ 

2.3.29 Mesa de trabalho com iluminação própria e ponto de energia 

e telefone, possibilitando o uso de aparelhos eletrônicos 

pessoais 

    √ √ 

2.3.30 Espelho de corpo inteiro em 100% das UH    √ √ √ 

23.31 Cofres para guarda de valores para       

 a) 100% das UH     √ √ 

 b) 60 % das UH    √   

2.3.32 Camas com dimensões superiores às normais e travesseiros 

antialérgicos 
    √ √ 

2.3.33 Acessórios básicos em 100% das UH (sabonete, dois copos, 

cesta de papéis do banheiro) 
√ √ √ √ √ √ 

2.3.34 Água quente em 100% das UH:       

 a) em todas as instalações     √ √ 

 b) no chuveiro e lavatório    √   

 c) no chuveiro √ √ √    

2.3.35 Lavatório com bancada e espelho, em 100% das UH    √ √ √ 

2.3.36 Bidê ou ducha manual em 100% das UH   √ √ √ √ 

2.3.37 Índice de iluminação suficiente para uso do espelho do 

banheiro, em 100% das UH 
  √ √ √ √ 

2.3.38 Tomada a meia altura para barbeador em 100% das UH   √ √ √ √ 

2.3.39 Indicação de voltagem das tomadas em 100% das UH √ √ √ √ √ √ 

2.3.40 Extensão telefônica em 100% dos banheiros das UH     √ √ 

2.3.41 Box de chuveiro com área igual ou superior a 0,80 m2 em 

100% das UH 
  √ √ √ √ 

2.3.42 Banheira em 30% das Suítes     √ √ 

2.3.43 Vedação para o box em 100% das UH √ √ √ √ √ √ 

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

das UH 
  √ √ √ √ 

2.3.45 Acessórios complementares composto por 5 amenidades       

 a) em 100% das UH    √ √ √ 

 b) disponibilizados para uso do hóspede   √    

2.3.46 Outros acessórios em 100% das UH (touca de banho, escova 

e pasta de dentes, shampoo, creme condicionador, creme 

hidratante, secador de cabelos, roupão, espelho com lente de 

aumento, lixa, cotonete, espuma de banho, sais de banho, 

etc.) 

      

 a) mínimo de oito      √ 

 b) mínimo de seis     √  

 c) mínimo de quatro    √   
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2.3.47 Revestimentos, pisos, forrações, mobiliários e decoração 

com equipamentos de 1ª linha 
    √ √ 

2.3.48 Limpeza diária √ √ √ √ √ √ 

2.3.49 Freqüência de troca de roupas de cama a cada mudança de 

hóspede e: 
      

 a) diariamente se desejado pelo hóspede    √ √ √ 

 b) em dias alternados se desejado pelo hóspede   √    

 c) duas vezes por semana se desejado pelo hóspede √ √     

2.3.50 Freqüência de troca de roupas de banho a cada mudança de 

hóspede e: 
      

 a) diariamente se desejado pelo hóspede   √ √ √ √ 

 b) em dias alternados se desejado pelo hóspede  √     

 c) duas vezes por semana se desejado pelo hóspede √      

2.3.51 Serviço “Não perturbe”, “Arrumar o quarto”    √ √ √ 

2.3.52 Detalhes especiais de cordialidade     √ √ 

2.3.53 Computador com acesso veloz à internet em 100% das UH's      √ 

2.3.54 Ambientação / conforto / decoração compatíveis com a 

categoria 
√ √ √ √ √ √ 

 

 

2.4 ÁREAS SOCIAIS 1* 2* 3* 4* 5* 5* 

SL 

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

circulação) de: 
      

 a) 2,50m2      √ 

 b) 2,00m2     √  

 c) 1,50m2    √   

 d) 1,00m2   √    

 e) 0,50m2 √ √     

2.4.2 Banheiros sociais, masculino e feminino, separados entre si, 

com ventilação natural ou forçada, com compartimento 

especial, adaptado para pessoas com necessidades especiais, 

respeitando as normas e leis em vigor 

  √ √ √ √ 

2.4.3 Estacionamento com número de vagas igual ou superior a 

10% do número total de UH com local apropriado para 

embarque/desembarque de pessoas com deficiência física 

e/ou necessidades especiais, devidamente sinalizado 

prevendo manobreiro 

    √ √ 

2.4.4 Climatização adequada nas áreas sociais    √ √ √ 

2.4.5 Revestimentos, pisos, forrações, mobiliários e decoração 

com materiais de 1ª linha 
    √ √ 

2.4.6 Tratamento paisagístico     √ √ 

2.4.7 Heliponto      √ 

2.4.8 Musica ao vivo em pelo menos um dos ambientes sociais      √ 

2.4.9 Ambientação / conforto / decoração compatíveis com a 

categoria 
√ √ √ √ √ √ 

 

 

2.5 COMUNICAÇÕES 1* 2* 3* 4* 5* 5* 

SL 

2.5.1 Equipamento telefônico nas áreas sociais √ √ √ √ √ √ 
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2.5.2 Local apropriado para ligações telefônicas nas áreas sociais, 

com privacidade 
   √ √ √ 

2.5.3 Central telefônica, com ramais em todos os setores   √ √ √ √ 

2.5.4 Serviço telefônico eficaz, com equipamento apropriado √ √ √ √ √ √ 

2.5.5 Equipamento para fax    √ √ √ √ 

 

 

2.6 ALIMENTOS E BEBIDAS 1* 2* 3* 4* 5* 5* 

SL 

2.6.1 Área de restaurante compatível com a quantidade de UH, 

com ambientes distintos e acessíveis para pessoas em 

cadeiras de rodas 

      

 a) de no mínimo 1,00m2 por lugar      √ 

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

2.6.2 Ambiente para café da manhã / refeições leves   √    

2.6.3 Ambiente de bar       

 Mínimo de dois      √ 

 Mínimo de um    √ √  

2.6.4 Copa central para o preparo de lanches e café da manhã      √ 

2.6.5 Despensa para abastecimento diário da cozinha    √ √ √ 

2.6.6 Climatização adequada nos restaurantes, bares e outros    √ √ √ 

2.6.7 Aparador, carrinho, gueridon ou similar    √ √ √ 

2.6.8 Toalhas e guardanapos de tecido    √ √ √ 

2.6.9 Baixelas e talheres de prata, inox, ou material equivalente    √ √ √ 

2.6.10 Pratos de porcelana ou equivalente de 1ª linha    √ √ √ 

2.6.11 Copos tipo cristal    √ √ √ 

2.6.12 Câmaras frigoríficas ou equipamento similar    √ √ √ 

2.6.13 Sistema de exaustão mecânica no ambiente    √ √ √ 

2.6.14 Telas nas áreas de serviço com aberturas para o exterior √ √ √ √ √ √ 

2.6.15 Critérios específicos de qualificação do cozinheiro     √ √ 

2.6.16 Critérios específicos de qualificação do “bar man”     √ √ 

2.6.17 Serviço de alimentação, com qualidade e em níveis 

compatíveis com a categoria do estabelecimento: 
      

 a) atendimento 24 horas em restaurante de padrão 

internacional com cardápio trilingüe. 
     √ 

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

principal 
    √  

 c) almoço e jantar no restaurante principal    √   

 d) café da manhã e nas refeições leves eventualmente 

oferecidas 
√ √ √ √ √ √ 

2.6.18 Ambientação / conforto / decoração compatíveis com a 

categoria  
√ √ √ √ √ √ 

 
 

2.7 LAZER  1* 2* 3* 4* 5* 5* 

SL 

2.7.1 Sala de ginástica / musculação com instrutor     √ √ 

2.7.2 Sauna seca ou a vapor, com sala de repouso     √ √ 

2.7.3 Equipamentos de ginástica     √ √ 
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2.7.4 Ambiente reservado para leitura, visitas, jogos e outros     √ √ 

2.7.5 Piscina externa e piscina coberta climatizada      √ 

2.7.6 Ambientação / conforto / decoração compatíveis com a 

categoria  
    √ √ 

 

 

2.8 REUNIÕES / ESCRITÓRIO VIRTUAL 1* 2* 3* 4* 5* 5* 

SL 

2.8.1 Ambiente adequado para reuniões/escritório virtual    √ √ √ 

2.8.2 Equipamentos para reuniões/escritório virtual    √ √ √ 

2.8.3 Qualidade dos serviços prestados (“coffee break” e outros)    √ √ √ 

2.8.4 Ambientação / conforto / decoração compatíveis com a 

categoria 
   √ √ √ 

 

 

2.9 SERVIÇOS ADICIONAIS  1* 2* 3* 4* 5* 5* 

SL 

2.9.1 Ambientes, instalações e/ou equipamentos adequados 

destinados a salão de beleza, “baby-sitter”, venda de jornais 

e revistas, “drugstore”, loja de conveniência, locação de 

automóveis, reserva em espetáculos, agência de turismo, 

câmbio, transporte especial e outros 

      

 a) mínimo de seis      √ 

 b) mínimo de três     √  

2.9.2 Critérios específicos de qualificação dos concessionários    √ √ √ 

2.9.3 Divulgação dos serviços disponibilizados    √ √ √ 

2.9.4 Ambiente, instalações e equipamentos adequados para 

eventos e banquetes 
    √ √ 

2.9.5 Serviço de apoio disponível para eventos e banquetes     √ √ 

2.9.6 Sala VIP com equipamentos para atender ao hóspede 

executivo (microcomputador, FAX, copiadora, TV, mini sala 

de reuniões, área de estar e outros) 

    √ √ 

 

 

2.10 AÇÕES AMBIENTAIS 1* 2* 3* 4* 5* 5* 

SL 

2.10.1 Manter um programa interno de treinamento de 

funcionários para a redução de consumo de energia elétrica, 

consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos 

 √ √ √ √ √ 

2.10.2 Manter um programa interno de separação de resíduos 

sólidos 
 √ √ √ √ √ 

2.10.3 Manter um local adequado para armazenamento de resíduos 

sólidos separados 
  √ √ √ √ 

2.10.4 Manter local independente e vedado para armazenamento 

de resíduos sólidos contaminantes 
   √ √ √ 

2.10.5 Dispor de critérios específicos para destinação adequada 

dos resíduos sólidos 
   √ √ √ 

2.10.6 Manter monitoramento específico sobre o consumo de 

energia elétrica 
√ √ √ √ √ √ 

2.10.7 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de 

produtos e equipamentos que apresentem eficiência 

energética e redução de consumo 

   √ √ √ 
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2.10.8 Manter monitoramento específico sobre o consumo de água √ √ √ √ √ √ 

2.10.9 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e 

uso de equipamentos e complementos que promovam a 

redução do consumo de água 

   √ √ √ 

2.10.10 Manter registros específicos e local adequado para 

armazenamento de produtos nocivos e poluentes 
  √ √ √ √ 

2.10.11 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e 

uso de produtos biodegradáveis. 
   √ √ √ 

2.10.12 Manter critérios de qualificação de fornecedores levando 

em consideração as ações ambientais por estes realizadas. 
   √ √ √ 

2.10.13 Ter um certificado expedido por organismo especializado 

quanto a efetividade de adequação ambiental da operação 
     √ 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – Roteiros de entrevistas semi-abertas aplicadas a funcionários e 
gestores 
 
 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA - FUNCIONÁRIOS  
 

Objetivo: identificar os problemas de insatisfação apresentados pelos consumidores turísticos aos hotéis, 

na percepção de funcionários dos setores de recepção, governança, A & B (alimentos e bebidas) e eventos 

e lazer. 
_____________________________________________________________________ 

 

 

1) Área de atuação: 

□ A&B     □ GOVERNANÇA     □ RECEPÇÃO     □ RECREAÇÃO E LAZER 
 
Cargo: ________________________________________________________________  

 
2) Quais são as reclamações, críticas e sugestões mais freqüentes sobre o seu setor apresentadas 

formalmente/informalmente pelos clientes? 

 

3) Você tem acesso às reclamações, críticas e sugestões feitas por clientes através de canais formais / informais 

(formulários, pesquisas de satisfação, registros de reclamações, etc.) sobre o seu setor? Se sim, com que 

freqüência?  

 

4) Você tem acesso às reclamações, críticas e sugestões feitas por clientes através de canais formais 

(formulários, pesquisas de satisfação, registros de reclamações, etc.) sobre outros setores do hotel? Se sim, 

com que freqüência? 

 

5) Quando um cliente se dirige a você para manifestar uma reclamação, crítica ou sugestão, qual a sua ação?                                           

□ pedido de registro em meio específico  □ resolução   □encaminhamento                                   

□ comunicação à gerência do setor        □comunicação à gerência do hotel  □ outros 
_______________________________________________________ 

 
6) Mesmo quando você resolve o problema do cliente, a reclamação é comunicada à gerência? 

 

7) Quando você toma conhecimento de uma reclamação, crítica ou sugestão de um cliente feita a outros 

funcionários (mesmo setor/setores diferentes) sobre o seu setor, qual a sua ação?                                                                           

□ tentativa de contato com o cliente □ resolução  □encaminhamento                                                        

□ comunicação à gerência do setor   □comunicação à gerência do hotel        □ outros 
_______________________________________________________ 

 

 

8) Você estimula o cliente a registrar reclamações, críticas e sugestões ou comentar suas opiniões em geral 

através de canais formais (formulários, registros, etc. – vide pergunta 4/GESTORES).      
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – GESTORES 
 

Objetivo: identificar as práticas de gestão da insatisfação dos clientes sobre produtos e serviços do setor de 

turismo, adotadas pelos meios de hospedagem, de acordo com a visão dos gestores (gerentes de 

marketing, gerentes gerais ou diretores). 
_____________________________________________________________________ 

 
INFORMAÇÕES SOBRE O HOTEL 

 
 

1. Tempo de atuação no mercado: _________ anos 

 

2. Tipo de razão social da empresa:  

□ LTDA.  □ S.A. □ firma individual □ Outro:___________________________ 

3. É uma empresa com administração familiar? □ sim □ não 

4. Número de funcionários __________ 

5. O hotel faz parte de uma cadeia hoteleira? □ sim □ não 

6. Se sim, de que tipo?  □ local □ regional □ nacional □ internacional 
 

7. Cargo do entrevistado: __________________________________________________  

 

 
INSATISFAÇÃO 

 

 

1) De que maneiras são identificadas as reclamações, críticas e sugestões? Quais os canais formais de 

comunicação disponibilizados pelo hotel para que seus clientes manifestem as reclamações, críticas e 

sugestões? 

 

2) Existem maneiras informais de identificação das reclamações, críticas e sugestões tais como observação de 

funcionários, p.ex.? 

 
3) Quais são os setores do hotel que têm maior incidência de reclamações, críticas e sugestões? Indicar em 

uma ordem de ocorrência os quatro (ou mais) setores. 

 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5. _____________________________________  

 

 

4) Quais são as reclamações, críticas e sugestões mais freqüentes apresentadas pelos clientes (através de 

funcionários, formulários, diretamente, etc.) no que diz respeito à recepção, governança, A & B, recreação e 

lazer? 

 



 125 

Outras Reclamações: 

 

RECLAMAÇÕES MAIS FREQÜENTES – RESTAURAÇÃO  

   

Disponibilidade de estacionamento 
□ SIM □ NÃO 

Congestionamento no estabelecimento (movimento no restaurante, filas, fluxo) 
□ SIM □ NÃO 

Qualidade do serviço 
□ SIM □ NÃO 

Preço de bebidas, refeições e outros serviços 
□ SIM □ NÃO 

Nível de barulho 
□ SIM □ NÃO 

Atitude prestativa dos empregados 
□ SIM □ NÃO 

Qualidade dos alimentos/método de preparação 
□ SIM □ NÃO 

Amplitude do ambiente (espaço entre mesas, área de circulação)  
□ SIM □ NÃO 

Horários de operação 
□ SIM □ NÃO 

Variedade de serviços 
□ SIM □ NÃO 

   

RECLAMAÇÕES MAIS FREQÜENTES – HOTELARIA  

  

Preço de quartos, refeições e outros serviços 
□ SIM □ NÃO 

Agilidade do serviço 
□ SIM □ NÃO 

Qualidade do serviço 
□ SIM □ NÃO 

Disponibilidade de estacionamento 
□ SIM □ NÃO 

Competência (conhecimento sobre o serviço/qualificação) do empregado  
□ SIM □ NÃO 

Tranqüilidade do entorno   
□ SIM □ NÃO 

Disponibilidade de acomodações requisitadas 
□ SIM □ NÃO 

Tempo de check-out 
□ SIM □ NÃO 

Limpeza do estabelecimento 
□ SIM □ NÃO 

Facilidades de pagamento 
□ SIM □ NÃO 

                                        Adaptado de CADOTTE, TURGEON, 1988 

 

Segurança 
□ SIM □ NÃO 

Internet  
□ SIM □ NÃO 
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5) Quem tem acesso a tais informações?  

 

6) Como são analisadas? Com que freqüência/periodicidade são analisadas? Por quem são analisadas? 

 
7) O seu hotel utiliza (formulários, pesquisas de satisfação, etc) O que vocês fazem com eles? 

 

8) Existe um cadastramento das reclamações, críticas e sugestões? 

 

9) Existe algum tipo de tratamento sistemático? Como é feito? 

 

10) As informações provenientes de reclamações, críticas e sugestões são aproveitadas pela empresa? De que 

forma? 

 

11) O que vocês conseguem melhorar em termos de produtos e processos a partir das reclamações, críticas e 

sugestões? 

 
12) Qual o perfil do reclamante (sexo, idade, ocupação, nível educacional, procedência, sozinho, acompanhado, 

etc.) – se houver pesquisa do hotel. 

 

13) Quais são os canais mais utilizados/aceitos pelos clientes? 

 

14) Os clientes são de alguma forma estimulados a registrar suas reclamações, críticas e sugestões em canais 

formais? Recebem algum tipo de incentivo (brindes, descontos, etc.)?  

 

15) Quais os canais formais disponibilizados pelo hotel para que seus funcionários encaminhem às reclamações, 

críticas e sugestões à gerência? Na inexistência de tais meios, os funcionários são estimulados a comunicá-

las informalmente à gerência? Eles comunicam-nas mesmo que sejam por eles resolvidas?   

 

16) Qual o nível de autonomia dos funcionários para a resolução de problemas por setor, ou seja, que tipos de 

problemas são resolvidos por quais níveis hierárquicos? 

 

17) Quem está envolvido na resolução (de quais tipos de problema)? 

  

18) Quando são resolvidos por um funcionário do setor em questão, são igualmente comunicados à gerência? 

 

19) Quais são as formas de resolução adotadas pelo hotel? Há diferença por setor e por tipo de problema? 

 

20) Os funcionários recebem algum tipo de treinamento/orientação no sentido de captar/resolver/encaminhar 

problemas apresentados pelos clientes? 

 

21) Qual o tempo médio para a resolução de problemas? 

 

22) O cliente toma conhecimento da resolução do problema por ele apresentado? De que forma? Quais os tipos 

de resposta fornecida ao cliente insatisfeito (contato pessoal, carta, telefonema, e-mail, etc.)? 

 

23) Qual a sua visão sobre a INSATISFAÇÃO? 

 

 
 
 
 

 


