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RESUMO

O presente estudo aborda a compreensão de como o gerenciamento de impressões 
está sendo utilizado pelos hotéis na Paraíba. Para tanto, adotou-se a perspectiva 
dramatúrgica como modelo de administração de serviços. A partir da metáfora 
teatral, o ambiente físico e seus componentes podem ser vistos como o cenário do 
show de serviços. Conduz-se o leitor a perceber a importância do consumidor 
acerca da qualidade da oferta de serviços e sua influência na satisfação do mesmo. 
Foi adotada uma metodologia de natureza exploratória e qualitativa, tendo sido 
utilizada a técnica de análise de conteúdo em entrevistas aplicadas aos gestores dos 
hotéis classificados como de 4 e 5 estrelas do Estado, buscando analisar como se 
dá o gerenciamento de impressões, identificar as ferramentas de gerenciamento de 
impressões utilizadas relacionadas às evidências físicas e às pessoas de contato, 
assim como mapear a visão dos gestores pesquisados acerca da utilização do 
gerenciamento de impressões para a geração de satisfação dos clientes. Os dados 
revelaram que os gestores, talvez por não terem conhecimento da teoria do 
gerenciamento de impressões, ainda não consideram as evidências físicas e as 
pessoas de contato como ferramentas mercadológicas. Quanto às evidências físicas 
foi constatado que os hotéis praticam ações de forma pulverizada no que diz 
respeito à decoração e cores do ambiente, porém não há um aproveitamento global 
das evidências físicas para tangibilizar o serviço. As pessoas de contato, por sua 
vez, recebem uma maior atenção e importância. Foi possível constatar que gestores 
têm consciência da influência do funcionário na qualidade percebida pelo cliente. 
Deste modo, o estudo conclui que o gerenciamento de impressões nos hotéis da 
Paraíba é subutilizado uma vez que os gestores parecem estar voltados na maioria 
das vezes para as ações relativas às pessoas de contato, não tendo atentado, 
ainda, para importância do planejamento e utilização intencional do cenário de 
serviços de forma geral. 

Palavras Chave: Gerenciamento de Impressões. Qualidade de Serviços. Hotelaria
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ABSTRACT

The present study has got as its aim to show how the impressions management is 
being used by the hotels in Paraiba State. For that, the dramma or role play 
perspective has been adopted as a model for service management. From the theater 
metaphor, the physical environment and its components can be seen as a scenery of 
the service show. We conduct the reader to notice the importance of the consummer 
about the service quality demand and its influence on his satisfaction. A methodology 
with exploring and qualifying nature has been adopted by using the analyses of 
content technique in interviews applied to hotel managers lebeled as having 4 and 5 
stars in the State, trying to check how impression management takes place, 
identifying impression management tools used in relation to the physical evidences 
and to contacting people, as well as checking managers’ views in the survey about 
the use of  impression management for client satisfaction make. The information 
revealed that managers, maybe for being unaware about impression management 
theory, haven’t considered neither the physical evidences yet, nor contacting people 
as marketing tools. About the physical evidences, we could see that hotels take 
actions in a pulverized way referring to environment decoration and colors, however 
there isn’t a global usage of physical evidences to highlight the service. Contacting 
people by their turn, receive better importance and attention. It was possible to make 
sure that managers are aware about the influence of the employee over the 
attendance quality. This way, we may come into a conclusion that impression 
management at Paraiba hotels has been under used, as long as managers seem to 
be, most times, turned to actions related to contacting people, not having realized the 
planning importance and national-wide use of service scenery in a genaral way yet.

Key words: Impressions Management. Services Quality. Hospitality.
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 – PROBLEMA DE PESQUISA 

Diversos pesquisadores têm chamando atenção para que as empresas 

observem de forma mais acurada a adequação de ambientes, especialmente em 

serviços, dado o aumento da competitividade. Em virtude disso, o gerenciamento de 

impressões vem recebendo maior atenção nos últimos anos através da realização 

de diversos estudos, a exemplo de Grayson e Shulman (2001), Walker (1995), 

Grove e Fisk (1996), Shoemaker (1996), Carvalho e Motta (2000), Carvalho, Hemais 

e Motta (2001), Hoffman e Bateson (2003), Lovelock e Wright (2005), Durão, 

Mendonça e Barbosa (2006) e Didier e Mendonça (2007), que analisam e 

apresentam comportamentos adequados desempenhados pelos prestadores de 

serviços para obter e manter impressões desejadas junto aos consumidores. 

 Nesse contexto, a presente pesquisa propõe o seguinte problema: como o 
cenário de serviços é utilizado no gerenciamento de impressões dos hotéis na 
Paraíba para influenciar a percepção de qualidade dos seus clientes?

Assim, este estudo tenta contribuir com a indústria hoteleira na identificação 

de fatores controláveis internamente aos hotéis, que lhes possibilitem vantagens 

substanciais perante a concorrência. Na prática possibilita maior conhecimento dos 

mecanismos que podem gerar satisfação para o consumidor, o que é elementar para 

o êxito da empresa no mercado.

1.2 – JUSTIFICATIVA 

A administração da qualidade dos serviços prestados torna-se imperativo de 

sobrevivência para as empresas, num cenário intensamente competitivo 

(GRÖNROOS, 2004). Contudo, esta é uma tarefa complexa, especialmente quando 

considerada a característica de intangibilidade dos serviços, conferindo-lhe 

dificuldade adicional de mensuração de satisfação visto que a percepção da 

qualidade se processa em nível individual, como resposta aos estímulos percebidos, 
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que envolvem a conversão desses estímulos sensoriais em sensações positivas, 

promovendo satisfação (SCHIFFMAN E KANUK, 2000). 

 Dessa forma, a empresa pode usar apelos sensoriais em suas instalações 

físicas para promover a resposta desejada em clientes, no intuito de fortalecer a 

impressão de qualidade posto que “o ambiente de serviço ou cenário físico afeta as 

impressões de qualidade” (ZEITHAML E BITNER, 2003, p.38). Pautando-se em 

estudos conduzidos por pesquisadores como Schiffman e Kanuk (2000) e Zeithaml e 

Bitner (2003) pode-se entender que a atmosfera do ambiente está altamente 

relacionada com a percepção de qualidade de serviço pelo cliente, especialmente 

em hotéis onde a percepção e experiência do cliente são afetados pela decoração e 

aparência das pessoas de contato.

 Bitner (1992) ressalta ainda que o ambiente físico não afeta somente o 

consumidor mas influencia também o comportamento do empregado, podendo 

determinar o sucesso ou fracasso do programa de marketing da organização. Assim, 

o marketing de serviço requer uma abordagem diferenciada pelo seu alto grau de 

intangibilidade, passando a receber mais atenção na observação e percepção do 

cliente, aspectos como o cenário ou âmbito físico em que o serviço é prestado, como 

também a qualidade das interações funcionários de contato-cliente. O marketing 

interativo, portanto, é visto como o cerne do marketing de serviços. Sob essa ótica, a 

satisfação do funcionário em relação ao trabalho também é valorizada, pois ao gerar 

satisfação para o funcionário, promovendo sua autonomia de decisões, evitam-se 

desempenhos indesejados, minimizando conflitos, aparências/realidades 

(GRAYSON; SHULMAN, 2001).  

 Nesse sentido, percebe-se a importância atribuída aos fatores físicos em 

ambientes de serviços, reconhecidos como fator de diferenciação mercadológica 

(PARASSURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985,1988; BITNER, 1992; CARVALHO E 

MOTTA, 2000; BATESON; HOFFMAN, 2003), bem como a qualidade das interações 

provedor/cliente vistas como influenciadoras da satisfação conforme Levitt (2001), 

Grönroos (2004), Walker (1995).

Ademais, existe uma carência de estudos empíricos e teóricos considerando-

se ambientes físicos de serviços. Evidencia-se a contribuição desse estudo para a 

literatura no sentido de ratificar a importância da expressão emocional ou genuína 

para clientes em hotéis, assim como pela importância identificada por diversos 
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autores, a exemplo de Grove e Fisk (1989), Hoffman e Bateson (2003), Zeithaml e 

Bitner (2003); Durão, Mendonça e Barbosa (2006); do cenário de serviços em 

hotelaria.

 Ressalte-se ainda a experiência profissional da pesquisadora na área do 

turismo, mais especificamente no setor de restauração e no Sindicato de Hotéis, 

Restaurantes, Bares e Similares do Estado, justificando assim a escolha pelo 

ambiente de hotéis uma vez que o crescimento do setor de serviços revela o 

potencial de expansão da atividade hoteleira especificamente no Estado da Paraíba 

onde constantes investimentos têm sido feitos, por parte das entidades 

governamentais, no intuito de firmar o Estado enquanto destino turístico. 

1.3 - OBJETIVOS 

1.3.1 – Objetivo geral 

Compreender como o gerenciamento de impressões está sendo utilizado 

pelos hotéis na Paraíba no contexto da qualidade de serviços.

1.3.2 – Objetivos específicos 

a) Analisar como se dá o gerenciamento de impressões nos hotéis da 

Paraíba;

b) Identificar as ações de gerenciamento de impressões relacionadas aos 

aspectos tangíveis utilizadas nos hotéis; 

c) Identificar as ações de gerenciamento de impressões relacionadas às 

pessoas de contato utilizadas nos hotéis e  

d) Mapear visão dos gestores dos hotéis acerca da utilização do 

gerenciamento de impressões para geração de satisfação dos clientes. 

Para atingir os objetivos propostos, procurou-se primeiramente entender o 

gerenciamento de impressões baseando-se na metáfora teatral de Goffman (1959). 
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Seguiu-se então na compreensão das influências do gerenciamento de impressões 

na qualidade percebida pelos clientes para que então se pudesse entender 

importância do gerenciamento de impressões para o setor de serviços, mais 

especificamente o setor de hotelaria. 
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2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 – GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES 

Apesar de sua recente aplicação no campo de estudos mercadológicos, a 

discussão acerca do conceito de gerenciamento de impressões transpõe séculos e 

culturas. Pode ser encontrado desde a antiga Grécia e também em seus contextos 

políticos posteriores, como no Machiavellianismo, no qual se defendia o pensamento 

prévio da conduta visando os objetivos almejados; e na Inglaterra Sheaksperiana, 

“todo o mundo é um palco, e todos os homens e mulheres meramente atores” 

(SCHENKLER, 1992 apud MARTIN, 2000, p.08) 

A investigação científica do gerenciamento de impressões se originou em 

Goffman (1959), na obra “The Presentation of self in everyday life”. Sociólogo, Erving 

Goffman é considerado “o fundador da moderna teoria do gerenciamento de 

impressões” (GRAYSON; SHULMAN, 2001, P.53). Na visão de Goffman (1959), se 

um indivíduo aparece na presença de outros, geralmente tem razões para causar 

reações e comunicar uma impressão para outros que é do seu interesse. 

Na década de 80, após extensas pesquisas, o gerenciamento de impressões 

foi reconhecido como um processo interpessoal fundamental. A pesquisa de 

gerenciamento de impressões é um ramo da teoria do Interacionismo Simbólico, o 

qual vem a ser a comunicação através de símbolos/sinais. O fato é que as pessoas 

tendem a escolher o que deve ser transmitido à audiência, comunicam-se 

estrategicamente de acordo com o público (SCHENKLER, 1992 apud MARTIN, 

2000, p.08), fato que conduz à afirmação: “nós não sabemos o que os outros estão 

verdadeiramente pensando ou intencionando quando eles agem. Devemos, 

portanto, determinar as intenções deles baseados nos símbolos e sinais que 

oferecem para nós – roupas que usam, gestos que fazem” (GRAYSON;SHULMAN, 

2001,p.53).

Goffman (2004) observa que em interações sociais os comportamentos das 

pessoas são guiados por normas para cada situação. Logo existem razões para o 

envolvimento no gerenciamento de impressões uma vez que este permite a 

definição das situações e papéis a serem desempenhados, ou seja, possibilita a 
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comunicação da identidade desejada e percebida e dos objetivos. Dentro desse 

parâmetro, não há uma teoria única de gerenciamento de impressões, mas uma 

ampla abordagem teórica em que todas as perspectivas têm a suposição de facilitar 

o alcance de objetivos. Na realidade, Grove e Fisk (1996, p.11) observam que o 

gerenciamento de impressões “é um fenômeno fundamental em marketing” e está 

ocorrendo em suas diversas atividades tendo-se consciência deste fato ou não. 

 Nas organizações de serviços, o aspecto físico e social dos serviços assume 

alto grau de importância posto que o consumidor julga a aparência do espaço físico 

e de seu pessoal na ausência de elementos tangíveis (PARASSURAMAN; 

ZEITHMAL; BERRY, 1985, 1988; GROVE; FISK, 1996; LEVITT, 2001; GRAYSON; 

SHULMAN, 2001). A teoria do gerenciamento de impressões tem como princípio 

basilar a consideração de que o aspecto físico e a gestão adequada de pessoas em 

ambientes de serviços causam efetivamente um impacto nas impressões do 

consumidor. Portanto para Goffman (2004) as organizações devem gerenciar 

cuidadosamente as impressões que emitem. Assim, algumas áreas da empresa são 

expostas ao consumidor ao passo que outras são omitidas. 

 Baseando-se na perspectiva do gerenciamento de impressões, estudos têm 

sido aplicados e desenvolvidos em diversas áreas, a exemplo do uso do 

gerenciamento de impressões em hospitais (ARDNT; BIGELOW, 2000; 

MENDONÇA; VIANA; SANTOS, 2005), gerenciamento de impressões e liderança 

nas organizações (SOSIK; AVOLIO; JUNG, 2002; DIDIER; MENDONÇA, 2007), ou 

enfatizando a linguagem por símbolos através do uso da linguagem corporal 

(WARFIELD, 2001), aplicação em entrevistas de seleção (CARVALHO; GRISCI, 

2002; 2003), na área financeira (BEATLIE; JONES, 2000), nas investigações de 

respostas desejáveis em pesquisa de marketing (NANCORROW; BRACE; WRIGHT, 

2001; ASHWORTH; DARKE, 2002), nas investigações acerca dos processos de 

construção, manutenção e legitimidade da imagem da organização (MENDONÇA; 

AMANTINO-ANDRADE, 2002). 

Schelenker (1992 apud GROVE; FISK, 1989, p.01) considera o 

gerenciamento de impressões como “comportamentos que as pessoas 

desempenham para criar e manter impressões desejadas”. Inseridas nesse 

contexto, pode-se dizer que as imagens são controladas como processo resultante 

de interações sociais. Grayson e Shulman (2001). Por sua vez, entendem que a 
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teoria do gerenciamento de impressões pode ser aplicada de uma forma mais 

metafórica, tanto para pessoas como para organizações. O serviço assume uma 

conotação de um espetáculo onde a organização tenta através de seu “cenário” 

(ambiente físico) e atores (pessoas de contato) influenciar a platéia (clientes). 

2.1.1 – A metáfora teatral 

 A origem da dramaturgia se deu na escola de pensamento sociológico 

chamada de Interacionismo Simbólico. Conforme visto anteriormente, o 

Interacionismo Simbólico se embasa na constatação de que as pessoas se 

comunicam através de símbolos e sinais, tais como no teatro. Portanto, a 

dramaturgia se baseia em “comportamentos como uma metáfora dramática e na 

representação das interações sociais como teatrais” (GROVE; FISK, 1989, p. 04). 

 A dramaturgia tem sido relacionada com o encontro de serviços. Nesse 

âmbito, o desempenho das pessoas é definido como performance. A abordagem 

dramatúrgica tem sido considerada apropriada especialmente em ambientes de 

serviços de alto contato, entre prestadores de serviços e consumidores, como por 

exemplo, em hotéis, em que há um maior risco de falhas, fato que ocorre em virtude 

de clientes ou hóspedes estarem ativamente envolvidos no hotel e com seu pessoal 

ao longo da prestação de serviços. Sob essa ótica, a abordagem dramatúrgica tem 

sido considerada apropriada para marketing de serviços porque, tanto em serviços 

quanto no teatro, objetiva-se causar impressões na platéia, criando e mantendo uma 

impressão desejada (GROVE; FISK, 1989; CARVALHO; MOTTA, 2002; 

LOVELOCK; WRIGHT, 2005; GRAYSON; SHULMAN, 2001). 

  Dentro da perspectiva dramatúrgica, como dito anteriormente, as pessoas de 

serviço são consideradas “atores”, os clientes são considerados como “audiência”, 

os componentes físicos são parte do cenário e, por fim, o processo de montagem e 

execução, que é considerado como “atuação” ou performance. Ainda sob a visão 

dramatúrgica e fazendo-se uma estreita correlação com a estrutura do 

gerenciamento de impressões, verifica-se que se projetam duas regiões ou estágios; 

o front stage (ou linha de frente), ou seja, tudo que é exposto e o back stage (ou 

bastidores), tudo o que não é mostrado. Já nos bastidores os atores são eles 
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mesmos e despreocupam-se com as impressões (GRAYSON, 1998). Para uma  

melhor compreensão desta noção, veja-se sua representação gráfica na figura 1.

FIGURA 1: A experiência do serviço observada como drama 
Fonte: Grove, Fisk e Dorsch (1998, p. 117) 

Há uma justificativa plausível para o uso da metáfora em serviços porque, 

tanto se pode verificar a criação e a administração de impressões pelas pessoas, 

como também é possível obter condições para capturar as dimensões do ambiente 

social e físico de um serviço e dos seus efeitos sobre a percepção dos 

consumidores acerca da qualidade. Se os princípios dramatúrgicos forem 

estrategicamente utilizados de forma adequada, são possíveis de inferir tangibilidade 

aos produtos e, conseqüentemente, promover a satisfação (BERRY apud GROVE; 

FISK, 1989).

 Em que pesem as críticas de estudiosos como Wilshire (1982) e Dewey 

(1969), citados por Grayson e Shulman (2001), que consideram a abordagem 

dramatúrgica inapropriada para investigação científica, pesquisadores de 

gerenciamento de impressões têm alcançado êxito em suas pesquisas. Geralmente 

estas objetivam propiciar um arcabouço para exploração, teste e compreensão 

sobre como as pessoas podem gerenciar conflitos existentes entre aparências e 

realidade na interação social, havendo como resultado uma percepção da teoria do 

gerenciamento de impressões como de potencial considerável para utilização em 

marketing de serviços. 

 Grove e Fisk (1989, p.1) consideram que a “dramaturgia é apenas uma dentre 

as muitas diferentes perspectivas de gerenciamento de impressões”, dada a 

amplitude e variação de aplicação alcançada pela teoria de gerenciamento de 

impressões, ao passo que Grayson e Shulman (2001, p.51) referem-se à 
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dramaturgia como “pedra fundamental do gerenciamento de impressões”. 

Posteriormente, Grove, Fisk e Dorsch (1997) recomendam que as organizações 

procurem entender e controlar o impacto que podem causar os componentes 

teatrais na satisfação do consumidor visto que através da combinação dos quatro 

componentes (atores, audiência, ambiente e performance ou atuação) os 

consumidores tendem a formar uma impressão da organização, mesmo que esta 

não tenha intenção de fazê-lo, sendo a satisfação afetada por qualquer um dos 

quatro componentes teatrais. 

 A importância dos atores nesse contexto aumenta à medida que aumenta o 

contato com os clientes e pode afetar a satisfação destes últimos pelas habilidades 

técnicas e sociais. Para tanto, os atores, tal como no teatro, representam um papel e 

seguem um roteiro que define seu comportamento e sua fala, por exemplo: um 

contato visual, sorrisos, apertos de mão (LOVELOCK; WRIGHT, 2005). 

 A perspectiva dramatúrgica será adotada neste estudo em consonância com 

linhas de pesquisa acadêmica empreendidas em estudos anteriores que trataram a 

oferta de serviços como espetáculo teatral oferecido pela empresa aos 

consumidores, peculiarmente no que se refere aos cenários físicos. Pretende-se 

direcionar este trabalho para a questão específica das pessoas de contato ou linha 

de frente, e os aspectos tangíveis deste cenário, utilizados com intuito de criar 

impressões positivas junto aos clientes. 

2.1.2 – Evidências físicas: o cenário de serviços 

 Evidências físicas dizem respeito ao ambiente onde o serviço é realizado e 

mais especificamente a qualquer componente tangível encontrado pelos clientes 

neste ambiente. Esses componentes físicos são também denominados cenários de 

serviços: compreendem os cenários, a aparência das instalações físicas, dos 

equipamentos, dos funcionários e dos materiais de comunicação (LOVELOCK; 

WRIGHT, 2005; ZEITHAML; BITNER, 2003). 

 Os cenários adquirem fundamental importância na medida em que, diante da 

impossibilidade de experimentar o produto antecipadamente, a necessidade de 

garantias metafóricas torna-se ampliada para o esforço de marketing, sendo 

essencial auferir certa tangibilidade aos produtos intangíveis, o “tangibilizar as 



22

evidências”, na expressão utilizada por Walker (1995, p.12). E isso é possível, ao 

criarem-se decorações e ambientes adequados, utilizando metáforas para substituir 

a intangibilidade. As pesquisas confirmam que as pessoas usam aparências para 

julgar realidades (BITNER, 1992; LEVITT, 2001), procuram pistas de qualidades e 

usam detalhes para avaliar o encontro de serviços (WALKER, 1995; GROVE, FISK; 

DORSCH, 1997). Conseqüentemente, as primeiras impressões são importantes 

(LOVELOCK; WRIGHT, 2005). 

 O fato é que a aparência do estabelecimento, assim como de seu pessoal, 

freqüentemente se constitui no único aspecto tangível do serviço. Em alguns tipos 

de serviços esses fatores ficam ainda mais evidenciados, como no caso dos hotéis 

em que as percepções e experiências dos clientes são influenciadas pela decoração 

do ambiente e aparência dos funcionários, contribuindo inclusive para comunicações 

relativas à confiabilidade dos serviços. Dessa maneira, os cenários seriam as 

“embalagens” dos produtos intangíveis (GROVE; FISK, 1989; CARVALHO; MOTTA, 

2000; HOFFMAN; BATESON, 2003; ZEITHAML; BITNER, 2003). 

 Ao se fazer uso de apelos visuais, gustativos, olfativos e táteis, cria-se a “... 

atmosfera da empresa” (LEVITT, 2001; WALKER, 1995; HOFFMAN; BATESON, 

2003), através de características peculiares do cenário que incluem cores, 

luminosidade, sons, cheiro, frescor, temperatura, espaço, estilo, conforto e limpeza. 

São sinais, símbolos e objetos que estabelecem uma comunicação não verbal entre 

usuários e provedor de serviços, comunicando significados através da “linguagem de 

objetos” (BITNER, 1992). Existem, pois, evidências de que essas características do 

cenário podem afetar as vendas. Além disso, é comprovado que variações nas 

atmosferas da loja alterariam a crença sobre os produtos oferecidos, 

desempenhando um importante papel na comunicação das imagens da empresa. 

 Com uso de estímulos sensoriais, chama-se a atenção dos consumidores 

gerando percepções positivas do ambiente de serviços. Vale ressaltar que as 

pessoas fundamentam suas percepções em apelos sensoriais. Assim, a empresa 

deve utilizar esses apelos para criar a resposta desejada em clientes posto que o 

ambiente de serviços ou cenário físico afeta as impressões de qualidade 

(PARASURAMAN; BERRY; ZEITHAML, 1991; BITNER, 1992; SCHIFFMAN; 

KANUK, 2000). 
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 Os apelos sonoros influenciam diretamente o comportamento de compra do 

consumidor, e, além disso, criam atitudes positivas nos funcionários. Se a música 

está em sintonia com o cenário, os clientes percebem a relação e valorizam a 

criação de uma ambiência adequada (CARVALHO; HEMAIS; MOTTA, 2001). Apelos 

olfativos, sutilmente utilizados, ajudam a compor o ambiente desejado pela empresa. 

Por exemplo, nos Estados Unidos, “[...] o Marriot Hotel perfuma seu lobby para 

diminuir o stress [...]” ( HOFFMAN; BATESON, 2001, P.168). 

  As cores têm um papel fundamental na comunicação visual. Ao impressionar 

a retina, provoca uma emoção, tem um significado próprio e valor de símbolo capaz 

de construir uma linguagem que comunique uma idéia: “a cor é o martelo que faz 

vibrar a alma [...]” (KADINSK apud FARINA; PEREZ; BASTOS, 2006, p.27). O layout

refere-se à disposição e forma dos equipamentos e a funcionalidade diz respeito à 

capacidade desses itens de facilitar o desempenho (HOFFMAN; BATESON, 2003; 

ZEITHAML; BITNER, 2003). Ambos ajudam a formar a estrutura e têm um papel 

importante nas interações consumidor/funcionário e consumidor/consumidor. 

 Schiffiman (2000) afirma que o ambiente de serviços exerce uma grande 

influência nas impressões e comportamento do consumidor. O referido autor 

apresenta em sua obra um estudo que identificou as variáveis mais importantes para 

clientes de bancos e concluiu que o ambiente cria nos clientes a percepção de 

satisfação das necessidades. Além disso, outros pesquisadores têm reconhecido a 

evidência física da empresa como importante fator de diferenciação mercadológica, 

como, por exemplo, Hoffman e Bateson (2003); Carvalho e Motta (2002). 

 No intuito de explicar a influência do cenário no comportamento do 

consumidor, Hoffman e Bateson (2003) recorrem à estrutura da Psicologia 

Ambiental, apresentando o modelo Estímulo-Organismo-Resposta (EOR), em que o 

ambiente é o estímulo, clientes e funcionários são os organismos e as respostas são 

os comportamentos em relação ao ambiente. O modelo EOR propõe que o cenário 

de serviços cria uma reação emocional e cognitiva nos clientes, podendo afetar sua 

permanência ou provável retorno. Pondera-se que todas as respostas a um 

determinado ambiente podem ser consideradas de aproximação ou afastamento. 

Obviamente as organizações planejam usar estímulos adequados para gerar 

comportamentos de aproximação, ou seja, “todo comportamento humano é passível 

de ser modificado através da experiência” (SCHULTZ; SCHULTZ, 2003), cabendo à 
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percepção a captação do ambiente e a formação de respostas comportamentais 

intencionais diante deste ambiente. 

 São os estímulos visuais como arquitetura, cor, estilo, forma, textura e 

elementos funcionais, a decoração, o conforto, a sinalização que têm o maior 

potencial de produzir impressões positivas no consumidor e incentivar o 

comportamento de aproximação. Contudo, poucas vezes os cenários de lojas de 

serviços exploram o potencial dessas modalidades de estímulos (CARVALHO; 

MOTTA, 2002). Na prática, a maioria das empresas quando valoriza a dimensão 

tangível o faz numa combinação com apenas uma outra dimensão, por exemplo, 

responsabilidade aliada a aspectos tangíveis, oferecendo eficiência e conforto para 

criar a estratégia de qualidade (ZEITHAML; BITNER, 2003) 

 Apesar da importância do cenário de serviços ser reconhecida e comprovada 

através de pesquisas, o que a liteteratura verifica é que gestores e administradores 

continuam planejando, construindo, decorando e trocando espaços físicos, mas 

freqüentemente ignoram o impacto destes sobre consumidores e empregados. Além 

disso, embora tenham sido desenvolvidas centenas de estudos ao longo dos anos, 

há ainda uma carência de pesquisas empíricas e teóricas acerca do ambiente de 

serviços (BITNER, 1992; GRAYSON; SHULMAN, 2001; CARVALHO; MOTTA, 

2002).

 No Brasil, publicações recentes no Encontro Nacional de Pós-Graduação em 

Administração (ENANPAD) registram a necessidade de dar mais atenção a 

elementos já reconhecidos (através de estudos) pela sua importância na estratégia 

de serviços e que, na prática não tem sido tratados como tal. Por exemplo, Carvalho 

e Motta (2000) salientam a importância das luzes e cores como pontos utilizados no 

gerenciamento de impressões. Através de uma perspectiva dramatúrgica em que os 

autores assemelham a prestação de serviços e os momentos da verdade a uma 

metáfora teatral. Também nos serviços, tem-se a tarefa de “... criar e manter a 

impressão favorável perante a platéia” (CARVALHO apud CARVALHO E MOTTA, 

2000, p. 03). Parafraseando o modelo desenvolvido por Parasuraman, Zeithaml e 

Berry (1985), os autores destacam a importância dos cenários no contexto das 

interações de serviço. Concluem que existe uma lacuna entre o trabalho realizado 

pelos teóricos de marketing e suas descobertas, e sua aplicação prática. Desta 
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forma, na prática, continua-se a ignorar o que já mostrou eficácia na busca da 

satisfação do cliente.

 De acordo com as pesquisa citadas, a adequação de ambientes deve ser 

vista de forma mais acurada pelas empresas, sobretudo se considerarmos setores 

em que cenários são elementares, como setor de lazer e, de forma particular, na 

hotelaria.

 Carvalho, Hemais e Motta (2001) voltam a chamar a atenção para o cenário 

de serviços e o uso de estímulos sensoriais através da música para obtenção de 

percepções positivas, ressaltando a influência de facilidades físicas, nos momentos 

da verdade como fator de diferenciação mercadológica. Em Carvalho e Motta 

(2002), traz-se mais uma vez à discussão a importância dos cenários temáticos de 

serviços e do processo de percepção acerca destes, transitando no universo da 

Psicologia Ambiental. 

 O setor de hotelaria no Brasil já demonstra uma diferença de postura em 

relação à concepção de ambientes. Os serviços de hospedagem, segundo estudos 

recentes da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), os novos projetos 

para hotéis “são mais sensíveis, que técnicos” tendo o consumidor “como centro”, 

fugindo da “impessoalidade” dos megaempreendimentos, que “nos dão a sensação 

de estar em qualquer lugar” (ABIH, 2006). O novo conceito privilegia aspectos como: 

a) Proporcionar aos hóspedes a sensação de sentir-se em casa, no tocante à 

segurança do lar; 

b) O ambiente deve utilizar poucas paredes e muita transparência. O uso de 

fontes de água dá um toque especial, o que permite agradável sensação 

de relaxamento; 

c) Ambientes claros contrastando com paredes em cores fortes, mais 

graciosos e harmônicos; 

d) Os serviços perfeitos e pessoais, com um “staff” bem preparado; 

e) Lazer e cultura serão proporcionados. 

Dentre outros elementos diferenciados, a maior proposta do hotel é garantir a 

eficiência em um ambiente agradável (ABIH, 2006) 
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2.1.2.1 – Estratégias de evidências físicas 

 Zeithaml e Bitner (2003) sugerem algumas estratégias voltadas a evidências 

físicas que compreendem as seguintes ações: reconhecimento do impacto 

estratégico, mapeamento e esclarecimento da evidência física, bem como 

esclarecimento do papel do cenário de serviços, além da identificação das 

oportunidades, atualização e modernização também das evidências físicas, trabalho 

este de modo interdepartamental. 

a) Reconhecimento do impacto estratégico da evidência física. Significa que a 

estratégia de evidências físicas deve estar de acordo com as metas da 

organização; devem ser definidos os mercados-alvo, sendo que as decisões 

sobre evidências físicas devem ser seguidas de modo deliberado; 

b) Mapeamento da evidência física do serviço. É a representação da evidência 

física em um diagrama, facilitando a apresentação visual de oportunidades 

de exploração das evidências. Podem-se fazer leituras das ações 

envolvidas na execução do serviço, da complexidade do processo, dos 

pontos de interação humana que proporcionam as oportunidades 

associadas às evidências físicas e das representações tangíveis presentes 

a cada passo. O diagrama de serviços de hospedagem em hotéis é 

apresentado a seguir: 

FIGURA 2: Diagrama de serviços de hospedagem em hotéis 
Fonte: Bitner (1993 apud ZEITHAML; BITNER, 2003, p.197) 
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Na figura 2, é possível identificar a linha de frente (front stage) e a retaguarda 

(back stage) nos serviços de hotelaria, sendo possível visualizar os pontos de maior 

contato entre provedor ou linha de frente do serviço e o cliente/hóspede e as 

evidências de contato a que estariam expostos desde a chegada do hóspede até 

sua saída do hotel. O mapeamento possibilita ao hotel identificar as oportunidades, 

ajustando seus processos às expectativas do cliente e assumindo estratégias de 

evidências físicas associadas a interações humanas em cada etapa do processo. 

c) Esclarecimento dos papéis do cenário de serviço. Significa considerar a 

complexidade relativa dos cenários considerando a tipologia da organização 

de serviços. Definir esse papel do cenário em situações particulares ajuda 

na identificação de oportunidades e na definição de quem consultar para o 

projeto das instalações. A tabela 1, a seguir, expõe tipologia dos serviços 

segundo Bitner (1992): 

Complexidade do cenário de serviços 

Uso do cenário de serviços Elaborada Enxuta

Auto-serviço 
(somente clientes) 

Campo de golfe 
Parques aquáticos 

Caixa eletrônico 
Ticketron (sistema de 
distribuição e venda de 
tíquetes de eventos culturais e 
esportivos) 
Quiosque postal  
Serviços de Internet 
Sistema de auto-atendimento 
para Correio expresso 

Serviços interpessoais 
(tanto cliente quanto funcionários) 

Hotel
Restaurante 
Clínica Médica 
Hospital 
Banco
Empresa aérea 
Escola 

Lavanderia a seco 
Venda de cachorro-quente 
Salão de cabeleireiro 

Serviço à distância 
(somente funcionários) 

Companhia Telefônica 
Seguradora 
Serviços públicos de infra-
estrutura 
Diferentes serviços 
profissionais 

QUADRO 1:Tipologia de organizações de serviços baseada na variação de forma e uso do cenário 
de serviços
Fonte: Bitner (1992 apud ZEITHAML; BITNER, 2003, p. 235) 
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 Conforme visto no quadro 1, a tipologia do serviço de hotelaria se caracteriza 

como nível de complexidade elaborada, que difere da classificação enxuta por exigir 

mais cuidados na elaboração dos cenários, uma vez que, por se tratar de serviços 

interpessoais, ocorre maior contato entre o provedor de serviços e o cliente, 

valorizando-se mais as evidências físicas. É importante identificar a tipologia dos 

serviços a que a organização pertence para a verificação de oportunidade bem 

como para a contratação de especialistas que o projeto exige, dada sua 

complexidade (BITNER 1992). 

d) Análise e identificação das oportunidades de evidência física. Significa 

analisar se as evidências físicas atuais combinam com as necessidades e 

preferências do mercado-alvo, ou seja, verificar se as estratégias de 

evidências físicas levam em consideração as necessidades de clientes e 

funcionários, questão especialmente relevante para tomada de decisão. 

e) Atualização e modernização das evidências físicas. Mesmo que os objetivos 

da organização permaneçam inalterados, ao longo do tempo surgem 

necessidades de alterações e modernização. 

f) Trabalho de modo interpessoal. É preciso considerar que as decisões 

geralmente são tomadas por diversas áreas funcionais da empresa, o que 

muitas vezes torna a evidência física pouco consistente. Faz-se necessário 

que a estratégia de evidência física seja acompanhada por uma equipe 

multidisciplinar. Considera-se que planejamento de instalações seja uma 

área intermediária entre arquitetura, planejamento de espaço interior, 

projeto de produto, comportamento do consumidor e psicologia de 

ambientes. Portanto, a concepção de ambiente se apresenta como uma 

atividade complexa que exige conhecimento de diversas áreas para 

possibilitar a percepção de oferta com qualidade. 

2.1.3 – As pessoas de contato 

De acordo com a abordagem teatral para serviços, os atores ou funcionários 

de linha de frente seguem um roteiro, desempenham um papel para impressionar a 

audiência, tal como num teatro. Nesse sentido, os papéis desempenhados pelos 

atores em serviços são definidos como “combinações de momentos sociais que 
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guiarão e direcionarão o comportamento num cenário específico” (ZEITHAML; 

BITNER, 2003, p.57). Na verdade, os papéis são comportamentos aprendidos e 

desempenhados pelas pessoas com um determinado objetivo em dada interação 

social. Por conseguinte, uma vez que desempenham papéis, os atores seguem 

scripts ou roteiros em suas interações sociais. 

Shoemaker (1996, p.43) define scripts como uma seqüência pré-determinada 

de ações aplicadas a uma determinada situação. São comportamentos aprendidos 

que devem ser seguidos pelos funcionários e clientes, devendo haver, portanto, uma 

congruência de papéis sob pena de surgirem conflitos, caso o papel dos funcionários 

não esteja de acordo com as expectativas dos clientes. Uma vez atendidas as 

expectativas, estas definem a satisfação (WALKER, 1995). Considerando essa 

conexão entre prestação de serviços e teoria dos scripts, observa-se que quanto 

mais envolvido o consumidor estiver com a performance mais satisfeito estará. 

No contexto da representação de papéis, contudo, o ator é “treinado” para 

representar um papel que, muitas vezes, contraria seus sentimentos e seu “eu real”, 

sua própria personalidade, ressaltam Zeithaml e Bitner (2003). Comumente, pede-se 

para os atores que vistam uniformes, alterem sua aparência ou, simplesmente, 

ocorre das normas estabelecidas pela empresa a serem seguidas pelos funcionários 

não se basearem nas expectativas dos clientes. Em conseqüência, este então faz 

exigências fora das regras, o que obriga o funcionário a fazer uma opção entre 

“quebrar” a norma e atender o cliente, ou contrariar o cliente e seguir as normas. 

Neste caso, o funcionário vê-se numa situação de conflito entre o front stage e o 

back stage.

Outras vezes, o funcionário também pode atuar pobremente, tendo um back

stage positivo e um front stage negativo para se esquivar de tarefas desafiadoras ou 

de responsabilidades. Assim, diversas combinações de situações podem ocorrer. 

Leary (1993 apud GRAYSON, 1998) denomina de “apresentação autêntica” quando 

o front e back stage são congruentes, ou seja, a linha de frente reflete os bastidores 

e as expressões percebidas e executadas são reais. Segure-se, então, que um 

funcionário bem integrado em sua equipe e satisfeito de fato com seu trabalho 

apresente sentimentos verdadeiros diante do cliente. Em contrapartida, Goffman 

(2004) declara que quando se trata de identidade individual o que existem são 

“máscaras” que as pessoas trocam acompanhando identidades variadas. Sugere, 
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portanto, que os comportamentos estejam adequados às situações, mas não 

necessariamente sendo verdadeiros. 

Alguns autores, a exemplo de Carvalho e Vergara (2000), afirmam que a 

teoria dos scripts, se utilizada como único recurso nos momentos da verdade, 

oprime o funcionário. Os autores a vêem como um meio de controle uniforme e 

regular pela administração e classificam a abordagem dos scripts como 

“mecanicista” e “reducionista”, preocupada excessivamente com normas e não 

voltada para o cliente. Defendem, portanto, uma maior flexibilidade e autonomia dos 

funcionários que devem ser treinados e incumbidos de tomar decisões que 

favoreçam o cliente. As pessoas da linha de frente, ao contrário, são exigidas que 

ignore seus valores e impulsos. De fato, os roteiros ou seqüências de 

comportamentos que devem se seguidos prevêem regras que em sua maioria são 

definidas pelos executivos, que nem sempre estão em contato com o cliente, 

impossibilitando-se a tomada de decisão em situações atípicas ou que simplesmente 

fogem aos roteiros previstos. O que resulta dessa situação, via de regra, é a 

insatisfação do cliente. 

    A autenticidade das performances foi apresentada por Grove e Fisk (1989) 

como sinceras ou cínicas, ocorrendo no primeiro caso quando os atores concordam 

que o papel a desempenhar não é meramente imposto, ao passo que, na segunda 

situação, apenas representa-se uma circunstância para atingir um objetivo. Essa 

visão é contestada por Rosenfeld (1997 apud MENDONÇA; AMANTINO-DE-

ANDRADE, 2003), ressaltando que a simples visão do comportamento de 

gerenciamento de impressões como manipulativo é um exagero. Na verdade, as 

pesquisas dessas situações é que interessam ao gerenciamento de impressões, que 

tem criado táticas para remover as “interações forçadas”, gerando problemas físicos 

e sociais para os atores/funcionários. O gerenciamento de impressões proporciona a 

verificação de como as pessoas administram esses conflitos entre front e back stage

(GRAYSON; SHULMAN, 2001). 

2.1.3.1 – Trabalho emocional 

Os prestadores de serviços podem ser forçados a expressar emoções que 

eles não sentem realmente, representando apenas um papel. Essas expressões têm 
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sido chamadas de “trabalho emocional”, termo cunhado por Arlie Hochschild 

(ZEITHAML; BITNER, 2003, p.262): significa “sorrir”, “fazer contato visual”, 

“demonstrar interesse sincero” e “desenvolver conversas com estranhos”. 

 O trabalho emocional tem sido definido como indutor e opressor de 

sentimentos para sustentar uma situação exterior eventual, produzindo um estado 

desejado na mente dos outros. Por exemplo, trabalho emocional, que ocorre quando 

uma garçonete sorri quando ela está zangada, ou simplesmente, na expressão de 

Goffman (2004), quando as necessidades sociais exigem sentimentos na linha de 

frente que divergem com os sentimentos nos bastidores. 

 O trabalho emocional lida com os sentimentos das pessoas, geralmente 

exigindo que os ignore, pois os funcionários de linha de frente representam a 

imagem da empresa e isso muitas vezes exige que sigam os scripts definidos 

mesmo que discordem. Comumente devem sorrir quando estão frustrados, 

prometem o que não podem cumprir e tratam de forma aparentemente banal as 

ansiedades do consumidor (GRAYSON; SHULMAN, 2001).  

 As conseqüências do trabalho emocional também têm sido estudadas e 

consideradas. Efeitos negativos do trabalho emocional têm causado “exaustão 

emocional” (WARTON 1993 apud GRAYSON, 1998, p.126). As estratégias do 

trabalho emocional abrangem um vasto programa de treinamento, sendo necessário 

haver medidas para auxiliar a redução do stress do trabalho emocional, quando 

excessivo. Essas medidas incluem boas condições físicas de trabalho, pausas 

programadas, confiança na equipe, apoio mútuo e rodízio de posições na linha de 

frente.

 Hochschild (1985 apud GRAYSON; SHULMAN, 2001), após extenso estudo 

do papel dos “atores” em serviço, concluiu que estes carregam muita 

responsabilidade para manutenção da imagem da organização, e observou que nem 

sempre há adequação do “personagem” ao “papel”, pois os funcionários de linha de 

frente “são freqüentemente inferiorizados na hierarquia da organização, para cumprir 

as necessidades de implementação de estratégias de serviços”. Zeithaml e Bitner 

(2003, p. 261) corroboram com essa visão ao afirmar que, em setores como 

hotelaria, os funcionários de linha de frente são os de “mais baixa formação e mais 

baixa remuneração”, o que dificulta a concessão de autonomia e compromete a 

performance geral do serviço. 
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 Grayson (1998, p.129) analisa a percepção do consumidor quanto à 

capacidade de atuar (trabalho emocional) e a sinceridade ou naturalidade (facilidade 

emocional percebida). Define o trabalho emocional percebido como “a percepção do 

consumidor que expressões emocionais do fornecedor de serviço no front stage são 

incongruentes com suas expressões no back stage”, ao passo que a facilidade 

emocional percebida comporta a congruência das expressões front-back stage.

Assim, o trabalho emocional pode afetar uma interação, comunicando que o 

prestador de serviço não é confiável, pois a relação trabalho emocional/confiança é 

delicada uma vez que a confiança é estabelecida, não só pela oferta básica ou 

essência do serviço, mas também em simbologias como expressões positivas que 

são processadas como evidências de postura organizacional. Grayson (1998) 

salienta ainda que para troca relacional que envolve pessoas o investimento em 

expressões genuínas é válido, especialmente em hotéis, onde a expressão 

emocional tem se revelado importante para os clientes.    

2.1.3.2 – A inter-relação da satisfação pessoas de contato/cliente 

A necessidade de investir cada vez mais em pessoas torna-se evidente nas 

organizações: ao funcionário não basta a habilidade técnica. É necessário ter 

competência e inclinação para serviços, que envolve características de 

personalidade e reflete-se na atitude para com os clientes. Dessa forma, pode-se 

transferir poder ao funcionário na linha de frente. Contudo, transferir autoridade por 

si só não é suficiente: é preciso proporcionar-lhe conhecimento e ferramentas para 

tomar decisões. Pesquisas comprovam que uma atmosfera de bem-estar entre os 

funcionários influencia a percepção de qualidade pelo cliente (ZEITHAML; BITNER, 

2003).

A organização deve contemplar ações de marketing interno ou 

endomarketing. Deve ver o funcionário como cliente no intuito de garantir seu 

envolvimento mediante os objetivos organizacionais. Para Bekin (1995, p.02), 

endomarketing “[...] consiste em ações de marketing voltadas para o público interno 

da organização, com fim de promover entre seus funcionários e departamentos 

valores destinados a servir ao cliente”. 
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A importância de tal abordagem se dá especialmente em serviços, 

considerando-se que produção e consumo ocorrem ao mesmo tempo; se houver 

falha, não há como corrigir antes que atinja o consumidor. Para tanto, valoriza-se a 

habilidade da equipe de contato com o cliente que, devidamente motivada, passa a 

ter autonomia para recuperar a situação, considerando-se que muitos erros em 

serviços são acontecimentos isolados, e constitui-se a recuperação dessas 

situações em oportunidades de vantagem competitiva (HOFFMAN; BATESON, 

2003). Bitner, Booms e Tetrault (1999) reforçam essa afirmação ao relatar que “um 

quarto (1/4) de todos os encontros satisfatórios ocorreu quando houve falha na 

entrega de serviço. Foi a resposta do serviço à falha que levou à satisfação”. Ao 

gerar satisfação para o funcionário, promovendo sua autonomia, diminuem-se 

desempenhos problemáticos e se minimizam conflitos entre aparência e realidade. 

Quando há transferência de poder, as decisões podem ser tomadas em 

instâncias inferiores da organização, o que dará autonomia à linha de frente. Uma 

organização com transferência de poder, conforme Zeithaml e Bitner (2003), é 

caracterizada pela flexibilidade e autoridade delegada às pessoas de contato, o que 

lhes confere uma tomada de decisões rápida. De forma oposta, uma organização 

com estilo de linha de produção é caracterizada pela padronização e pouca 

autoridade concedida às pessoas de contato, o que pode gerar resultados 

problemáticos, fato que compromete tomada de decisões que favoreçam o cliente. 

As atitudes e comportamentos das pessoas de contato, bem como aparência, 

influenciam a percepção dos clientes relativamente aos serviços prestados: nesses 

“momentos da verdade”, os atores são vistos como a própria performance do 

serviço. Grove, Fisk e Dorsch (1997) salientam, ainda, que as pessoas de contato 

representam grande parcela na determinação da excelência em serviço e 

influenciam a recompra “pelo que dizem”, “como agem”, “aquilo que não dizem”, 

afetando até mesmo as percepções em torno da agradabilidade do ambiente em 

fatores aparentemente sutis como o uso de uniformes. Todas as características e 

atitudes que somadas criarão impacto na experiência do consumidor, levando para a 

interação de serviços. São segundo Levitt (2001, p.29), chamadas de “expectativas 

esperançosas” ao comprar “promessas” de experiências agradáveis. Convém frisar 

que, nesta perspectiva, os funcionários exercem influência sobre a qualidade em 

serviços posto que sua aparência e modo de vestir são também aspectos tangíveis 
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que se somam a outros fatores como as instalações, impressos, sinalização, 

exercendo influência na avaliação de satisfação do cliente. 

Não obstante, o ambiente de serviços e suas instalações, além do cenário de 

serviços podem afetar, não só os consumidores em suas experiências de consumo, 

como também o funcionário de serviço em sua performance, bem como a qualidade 

das interações consumidor/empregado, pois todas as interações sociais são 

afetadas pelo ambiente físico que as envolve. O ambiente ou cenário de trabalho 

sempre condicionará o comportamento das pessoas de contato, o espaço, o 

equipamento adequado, o conforto (HOFFMAN; BATESON, 2003; ZEITHAML; 

BITNER, 2003). 

O impacto do cenário de serviços sobre a motivação, produtividade e 

satisfação do funcionário vem sendo analisado por centenas de estudos ao longo do 

tempo. Estes revelam que iluminação, temperatura, ruído, música e cor podem 

influenciar o desempenho dos funcionários e sua satisfação no trabalho; 

acrescentam-se a esses fatores, o estilo e o conforto do mobiliário, design e limpeza 

do cenário (BITNER, 1992; HOFFMAN; BATESON, 2003; ZEITHAML; BITNER, 

2003).

Dada a importância de fatores ambientais tanto para consumidores quanto 

para funcionários, especialmente em serviços interpessoais, Bitner (1992) sugere 

que se levem em conta as preferências do empregado e as necessidades do 

consumidor, concomitantemente, para que se possam atingir objetivos internos e 

externos. O referido autor destaca ainda que, embora haja evidências da 

importância do ambiente para os empregados, estes ainda são ignorados nas 

pesquisas de marketing sobre atmosfera de ambientes. 

2.1.4 - Estratégias e táticas de gerenciamento de impressões 

Didier e Mendonça (2007) afirmam que o gerenciamento de impressões 

abrange tanto questões estratégicas como táticas. Segundo os autores, são 

considerados estratégicos quando os comportamentos revelados têm intenção de 

criar relacionamentos de longo prazo. Já os comportamentos táticos são aqueles 

que têm impacto nas relações de curto prazo. As táticas de gerenciamento de 

impressões são relacionadas a técnicas para apresentação de informações sobre o 
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trato, as habilidades, as realizações, dentre outros aspectos, de um determinado 

indivíduo para outro (GIACALONE; ROSENFELD, 1989). Ressalte-se, ainda, que 

estas táticas, normalmente, tendem a ser episódicas, com um claro começo e fim 

durante sua execução. (ROSENFELD, 1997).  

 Alguns pesquisadores têm proposto dois caminhos para o gerenciamento de 

impressões: Estratégias e táticas diretas e indiretas. As estratégias e táticas diretas 

que têm sido analisadas por estudiosos, a exemplo de Gardner e Martinko, (1988); 

Martin (2000), Bolino e Turnley (1999); Mendonça e Amantino-de-Andrade (2003) 

envolvem estados não verbais para uma audiência intencional. As indiretas, por sua 

vez, incluem estrategicamente associação com pessoas ou eventos e são definidas 

como “comportamentos que as pessoas usam no trabalho, gerenciando suas 

associações com outras pessoas e coisas para criar impressões favoráveis deles 

mesmos” (BOLINO, 1999). 

 Segundo Tedeschi e Melburg (1984 apud DURÃO; MENDONÇA; BARBOSA, 

2006) e Gardner e Martinko (1988), estratégias e táticas diretas de gerenciamento 

de impressões podem assumir funções assertivas, no sentido de estabelecerem 

uma identidade em particular para uma audiência. Desta forma, os comportamentos 

utilizados são projetados para melhorar uma identidade social do ator; além das 

defensivas, quando os comportamentos são reativos e ocorrem, tipicamente, quando 

o ator encontra-se numa situação difícil. Assim, na visão dos autores, as estratégias 

e táticas diretas de gerenciamento de impressões são usadas para proteger uma 

imagem já estabelecida – dentro de uma performance. 

 Uma classificação sobre estratégias de gerenciamento de impressões 

amplamente aceita e adotada entre os estudiosos como o “único modelo teórico que 

tem sido validado empiricamente”, (BOLINO; TURNLEY, 1999, p. 03), é a 

apresentada por Jones e Pittman (1982) que contempla 05 (cinco) tipos de 

estratégias utilizadas pelos atores sociais, conforme detalhado no quadro 2. 

Estratégia Descrição/Definição Atribuições 
buscadas 

Emoção a 
ser

despertada 

Possíveis 
atribuições 
negativas 

Insinuação
Que o ator usa para fazê-lo 
parecer mais atrativo e 
simpático para os outros 

Agradável Afeto
Bajulador,

conformista, 
obsequioso 
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Autopromoção 

Comportamentos que 
apresentam o ator como 
altamente competente, com
atenção para certas 
habilidades ou aptidões 

Competente 
(efetivo, “um 
vencedor”) 

Respeito 
Fraudulento, 
convencido, 
defensivo 

Exemplificação 

Comportamentos que 
apresentam o ator como 
moralmente confiável; isto 
pode também ser 
desenhado para induzir a 
simulação dos seguidores 

Confiável
(sofredor, 
dedicado) 

Culpa 
Hipócrita, 

sancionador, 
explorador 

Intimidação

Comportamentos que 
apresentam o ator como 
uma pessoa perigosa que é
capaz e pronto para afligir 
sofrimento para a audiência

Perigoso 
(cruel, 

volúvel) 
Medo Fanfarrão,

falastrão, ineficaz

Suplicação
Comportamentos que 
apresentam o ator como 
desamparado para solicitar 
ajuda aos outros 

Desamparado 
(deficiente, 

infeliz)
Solidariedade 

Autodepreciação,
solicitação 

QUADRO 2: Estratégias de gerenciamento de impressões 
Fonte: Jones e Pittman (1982 apud DIDIER; MENDONÇA, 2007) 

 Mendonça (2003 apud DIDIER; MENDONÇA, 2007), a partir de uma densa 

revisão de literatura sobre o tema gerenciamento de impressões, acrescenta um 

conjunto de táticas que podem ser utilizadas pelo ator (quadro 3). 

Táticas/Comportamentos Definição/Descrição 

Adequar-se à situação Comportar-se de modo que a situação requeira 

Ambiente físico Controlar o ambiente físico onde as interações acontecem. 
Construir o cenário das interações 

Aplauso Explicitar acontecimentos favoráveis para maximizar as 
implicações desejáveis para si mesmo 

Associação social Usar uma abordagem pessoal direta, forte e enérgica 

Atribuições públicas 
Intensificar ou proteger a própria imagem administrando 
informações sobre pessoas e coisas com as quais se está 
associado 

Autodescrição Transmitir informações acerca de si mesmo por meio de 
descrições verbais 

Comportamentos não-verbais 
Expressar informações sobre a personalidade, humor, opiniões e 
estados físicos e psicológicos através de expressões faciais, 
aparência física, olhar e linguagem corporal 

Comportamento pró-social 
Engajar-se em ações pró-sociais para criar uma imagem positiva 
ou para reconciliar uma transgressão aparente e convencer uma 
audiência de que o ator merece uma identidade positiva 
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Conformidade e concordância Concordar com a opinião de ágüem, ou de algum grupo a fim de 
ganhar sua aprovação 

Culpar e atacar outros Culpar outros pela falha do ator ou minimizar as realizações de 
outros 

Desculpas Admitir a responsabilidade por um acontecimento indesejável e ao 
mesmo tempo tentar conseguir o perdão para tal ação 

Dispositivos de memória Distorcer, reconstruir ou fabricar memórias durante interações 
sociais, visando ao alcance de objetivos sociais 

Enfatizar similaridade Destacar similaridades nos objetos, hobbies etc., e se comportar 
de maneira similar à daqueles com que se está interagindo 

Explicações Explicar um evento, buscando minimizar a severidade aparente de 
uma situação difícil 

Exposição de atitudes Expressar suas atitudes no sentido de influenciar as impressões de 
outros 

Justificativas Explicar um acontecimento que cria desconforto visando minimizar 
a aparente gravidade do desconforto 

Lisonja Cumprimentar outros por suas virtudes num esforço para parecer 
perspicaz e amável 

Manipulação ambiental 
Modificar a situação, por intermédio da manipulação de aspectos 
físicos, de tal forma que o outro seja levado a aceitar a influência 
do ator 

Persuasão Convencer a outra parte quanto ao ponto de vista do ator, pelo uso 
seletivo de argumentação racional 

Restituição Oferecer compensações, as quais são estendidas pelo ator ao 
ofendido, ferido ou, por outro lado, uma audiência prejudicada 

Retratação 
Utilizar explicações dadas antes de uma ação potencialmente 
embaraçosa para repelir qualquer repercussão negativa à imagem 
do ator

Ritualização e simbolização Usar cerimônias formais e símbolos de poder para aumentar ou 
consolidar a posição do ator. Dramatizar interações 

Self-handicapping 

Demonstrar impedimentos os quais reduziriam a probabilidade de 
um bom desempenho, mas os quais provêem uma desculpa 
plausível para fracasso. Realizar esforços para fazer com que o 
sucesso das tarefas pareça improvável, no sentido de obter uma 
desculpa a priori para o fracasso 

Troca de favores ou benefícios 
Trocar favores (presentes ou futuros) ou obrigações com outro, de 
acordo com interesses do ator. Fazer algo bom para alguém para 
ganhar a aprovação dessa pessoa  

QUADRO 3 : Táticas de gerenciamento de impressões
Fonte: Mendonça (2003 apud DIDIER; MENDONÇA, 2007) 

Durão, Mendonça e Barbosa (2006) afirmam que estratégias e táticas de 

gerenciamento de impressões podem se transformar numa valiosa ferramenta para 

seu uso em encontro de serviços, para dotar funcionários de linha de frente (front



38

stage) de um maior leque de opções para interagir com o cliente da melhor forma 

possível.

 Sob o ponto de vista da entrega de serviços, de acordo com a perspectiva 

dramatúrgica, os atores devem constantemente monitorar e adaptar-se em relação à 

reação da platéia ao serviço que está sendo entregue. Alterar o roteiro de acordo 

com as características e personalidades dos clientes reflete a necessidade de 

constante adaptação, e o grande esforço de se manter esta habilidade por muito 

tempo (GROVE; FISK; JOHN, 2000).   

Bolino (1999), Mendonça e Amantino-de-Andrade (2003) atentam para uma 

maior identificação da utilização das estratégias de gerenciamento de impressões 

em níveis de relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho, em que os 

funcionários comumente utilizam-nas de forma individual, geralmente com intuito de 

serem promovidos. Tal análise, portanto, foge ao escopo deste estudo. Nessa 

dissertação, apesar de se terem expostas as 05 (cinco) estratégias propostas por 

Jones e Pittman (1982), ressaltar-se-á, para efeito deste estudo, apenas as 

estratégias de insinuação e exemplificação.

A escolha das estratégias, citadas acima, baseia-se nos estudos realizados 

por Bolino e Turnley (1999) que constataram que existe uma forte relação entre as 

duas estratégias uma vez que ambas são as mais utilizadas para criar uma imagem 

favorável de alguém em relação à outra pessoa, seja através de atitudes prestativas 

ou de uma postura educada e respeitosa. A percepção positiva do uso destas 

estratégias vai ao encontro das considerações feitas a respeito da importância das 

ações do funcionário de linha de frente na interação com o cliente já que seu papel é 

representar a organização aos olhos do cliente, sendo influenciador direto na sua 

percepção de qualidade na entrega dos serviços (DURÃO; MENDONÇA; 

BARBOSA, 2006, p.06).  

No que diz respeito às táticas de gerenciamento de impressões, corroborando 

com estudo de Durão, Mendonça e Barbosa (2006), destacam-se as táticas de 

adaptarem-se às situações, comportamentos não-verbais, desculpas, explicações, 

justificativas e restituição como sendo as táticas utilizadas em serviços de hotelaria 

no que diz respeito à interação do funcionário de linha de frente com os clientes. 

Além dessas, considerando o cenário como elemento fundamental para o 

relacionamento interativo do público com a organização durante os “momentos da 
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verdade” (ZEITHAML; BITNER, 2003), as táticas ambiente físico e manipulação 

ambiental também merecem atenção uma vez que se supõe a sua utilização pelos 

hotéis no que se refere ao uso do cenário do serviço como influenciador da 

percepção da platéia a respeito da qualidade.  

2.2 – GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E QUALIDADE DE SERVIÇOS 

A atividade de serviços ocupa hoje posição evidenciada na economia 

mundial. É grande geradora de empregos e responsável pelo aumento do produto 

interno bruto (PIB) mundial; tem acompanhado todas as tendências e 

transformações que a sociedade vem experimentando, sejam elas sociais, políticas 

ou econômicas. 

Os serviços aumentaram drasticamente nos últimos anos. Atualmente, são 
responsáveis por quase 79 por cento do produto interno bruto norte-
americano.[...] Estima-se que em 2014 quase quatro entre cinco 
empregados nos Estados Unidos serão nesse setor. Os serviços estão 
crescendo até mais aceleradamente na economia mundial, representando 
37 por cento do valor de todo o comércio internacional. (KOTLER; 
ARMSTRONG, 2007, p,216) 

 A exemplo do que vem ocorrendo no mundo atualmente, observa-se um 

crescimento do setor de serviços no Brasil, ampliando a participação no mercado e 

como conseqüência, reduzindo a participação de outros setores da economia: 

No Brasil o faturamento do setor de serviços está por volta de 55% do PIB. 
[...] O setor emprega 53% da mão de obra brasileira e é responsável por 
32% da arrecadação do governo (110 bilhões). Este desempenho é 
compensado pela acentuada diminuição da agricultura e pela diminuição 
do crescimento do setor industrial (LAS CASAS, 2006b, 283). 

 É fato que o setor de serviços do Brasil responde por 55% do PIB contra 16% 

da indústria de transformação, sendo responsável pela maior parte do crescimento 

de novos empregos (LOVELOCK; WRIGHT, 2005, p.5). Demonstra-se, desse modo, 

tanto o crescimento quanto a importância do setor de serviços para a economia nos 

últimos anos. Esse crescimento, evidentemente, obriga uma postura diferenciada 

das empresas para buscar vantagens competitivas, em razão da concorrência mais 

acirrada, pois cresce concomitantemente o nível de exigência do consumidor em 

relação à qualidade do serviço prestado, passando o consumidor a ser o 

determinante das ações empresariais. Nesse enfoque, deve-se valorizar a 



40

percepção da qualidade tal como ela é sentida pelo cliente, e este deve ser a 

principal força motriz do funcionamento da empresa. 

 Não obstante vários autores, a exemplo de Levitt (2001), Las Casas (2006a), 

Albrecht (2002), Kotler (2005), Norman (1994) e Hoffman e Bateson (2003) 

enfatizarem a conveniência da visão do cliente como centro das ações empresariais, 

a qualidade no setor de serviços é passível de questionamento, conforme atesta 

Grönroos (2004), segundo o qual há inúmeras queixas a respeito dos serviços em 

todo o mundo. 

 Na verdade, a absorção do conceito de qualidade pelas empresas começou 

nos primórdios da década de 80. Na mesma época, também foi inserido o conceito 

de qualidade percebida, que é baseado na pesquisa acerca do comportamento do 

consumidor, após consumo, comparando o desempenho do bem ou serviço com as 

expectativas anteriores ao consumo. A conclusão é que qualidade é qualquer coisa 

que o cliente perceba como tal (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY 1985,1989; 

ALBRECHT, 2002; GRÖNROOS, 2004). Portanto, a qualidade percebida está 

associada ao julgamento global da entidade relacionada a sua superioridade com o 

desempenho de atributos específicos; além disso, deve-se atentar para a maior 

dificuldade de avaliação da qualidade de serviços por parte dos consumidores do 

que a qualidade de bens (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985,1989). 

 No caso de serviços, em que a produção e consumo ocorrem ao mesmo 

tempo, o controle de qualidade difere dos controles de marketing tradicional. A partir 

desse fato, Kotler (2005) afirma que os serviços abrangem o marketing externo, que 

envolve as ações do composto de marketing tradicional; o marketing interno que 

motiva e treina funcionários para a excelência no relacionamento com consumidores 

e o marketing interativo que traduz a experiência do funcionário no atendimento ao 

cliente, que julga não só a qualidade técnica, mas também a qualidade funcional. O 

referido autor acrescenta, ainda, que nos serviços valoriza-se, sobretudo a qualidade 

das relações ou interações, na ausência de elementos palpáveis para o julgamento 

da qualidade. Assim, o marketing interativo passa a ser o cerne no marketing de 

serviços, pois os momentos de interação representam oportunidades reais na 

geração de experiências positivas, estabelecendo um diferencial para as empresas. 

 Normann (1994) denominou esses relacionamentos estabelecidos pelo 

funcionário em contato com o cliente no momento da prestação de serviços de 
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“momentos da verdade” ou “interações entre os clientes e os representantes da 

empresa ou as várias áreas da empresa” nas quais se obtém uma impressão da 

qualidade. É a partir da valorização desses momentos como determinantes de 

sucesso ou fracasso que se propõe a abordagem da dramaturgia como apropriada 

ao serviço, contribuindo para a percepção da qualidade. Para tanto, Zeithaml e 

Bitner (2003, p.41) sugerem, e é aqui adotada, a adequação dos 4 (quatro) p’s 

tradicionais de marketing ou mix de marketing (produto, preço, praça, promoção) à 

gestão de serviços, dadas as características peculiares destes, com a inclusão de 

pessoas, evidências físicas e processo. O “p” de pessoas seriam todos os que 

executam o serviço e influenciam as percepções dos clientes e os próprios clientes. 

O “p” de evidência física (do inglês physical evidences) é o próprio ambiente onde o 

serviço é executado somado a qualquer componente tangível que facilite o 

desempenho ou comunicação. Isto inclui todos os tangíveis, material impresso, 

sinalização, equipamentos assim como a aparência das pessoas e por fim os 

processos são os procedimentos, os sistemas de execução dos serviços. 

 Separadamente, ou em conjunto, esses elementos influenciam a percepção 

da qualidade e podem definir o nível de satisfação. Portanto, na perspectiva 

dramatúrgica para serviços, considerando a ampliação do mix de marketing, as 

pessoas seriam os atores, além da platéia; as evidências físicas corresponderiam ao 

cenário e os processos seriam as performances ou atuações. A realçar esses 

contextos sociais e físicos dos serviços, fortalece-se a impressão de qualidade dos 

mesmos (GROVE;FISK, 1996; GROVE;FISK;DORSCH, 1997). Visualiza-se então a 

forma como o gerenciamento de impressões pode ser utilizado em serviços, dentro 

do conceito ampliado do mix de marketing e do paradigma teatral. Especial, devido 

às características singulares inerentes aos serviços, o cenário se destaca pela 

tangibilidade e se evidencia no julgamento da qualidade em que a empresa pode 

fazer uso de ferramentas tangíveis e de contato de seu pessoal com os clientes na 

tentativa de consolidação da percepção de qualidade. 

 Na verdade, a adoção do conceito ampliado do composto ou mix de 

marketing é parte do reconhecimento pelos profissionais de marketing de que 

produtos têm aspectos simbólicos que afetam a percepção e a constatação de que 

os princípios dramatúrgicos podem ser úteis para desenvolver estratégias que 

proporcionem avaliações de qualidade positivas e que possam levar à satisfação 

(GROVE; FISK, 1989). Seria considerar as variáveis de maneira a reforçar o 
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paradigma do tratamento dramatúrgico para a comunicação interativa de serviços 

(Zeithaml; Bitner (2003). 

 Hutton e Richardson (1995 apud CARVALHO E MOTTA, 2000) fazem 

questão de chamar atenção para o fato de que, dentre todas as variáveis à 

disposição da organização, as evidências físicas do serviço são potencialmente 

aquelas que podem ser mais profundamente controláveis pela administração.

 Outro instrumento a ser considerado para que se possa formar uma idéia 

mais precisa da importância das evidências físicas para os consumidores é o 

modelo de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), que oferece uma escala para que 

se possa mensurar a percepção dos consumidores acerca da qualidade do serviço 

recebido.

 O Modelo das 05 (Cinco) Dimensões do serviço Excelente ou SERVQUAL 

(PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988) mostra que os consumidores 

costumam considerar 05 (cinco) níveis em suas percepções da qualidade de serviço 

de uma organização, como se vê na tabela 4 a seguir. 

As cinco dimensões de avaliação de serviços 

1 , CONFIABILIDADE Habilidade em cumprir adequadamente o serviço prometido 

2. PRESTEZA/RESPONSIVIDADE Disposição, interesse e prontidão em ajudar os clientes 

3. SEGURANÇA Conhecimento do serviço demonstrado pelas pessoas de 
contato e sua habilidade em inspirar confiança 

4. EMPATIA Atenção, cuidado e tratamento individualizado a clientes 

5. TANGÍVEIS Aparência das instalações físicas, dos equipamentos, do 
ambiente e da equipe de serviço 

QUADRO 4: As cinco dimensões de avaliação de um serviço 
Fonte: Adaptado de Zeithaml e Bitner, 2003, p. 42) 

 Conforme visto anteriormente, o gerenciamento de impressões lida, 

principalmente, com as evidências físicas e as pessoas de contato ou linha de frente 

(front stage) dentro da abordagem teatral. Considera-se que as empresas podem, 

através do cenário, criar impressões positivas da qualidade. Acredita-se, portanto, 

que essas dimensões do modelo SERVQUAL (QUADRO 4) se relacionam com as 

estratégicas e táticas de gerenciamento de impressões. Autores como Carvalho e 

Motta (2000) e Grove e Fisk (1989) observam que o cenário social e físico é 
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percebido como elemento fundamental na maior parte das dimensões consideradas 

no modelo SERVQUAL. 

 Nota-se, ainda, com relação ao modelo SERVQUAL, que o atendimento ou o 

papel das pessoas de contato ocupa importância vital nas dimensões definidas 

como determinantes-chave da qualidade apontados pelos autores Parasuraman, 

Zeithaml e Berry (1998) em seus estudos. Das 05 (cinco) dimensões identificadas 

como decisivas para qualidade, observa-se que quatro delas fazem referência às 

pessoas de contato e uma faz referência aos itens tangíveis. Portanto, através do 

gerenciamento de impressões, conduzindo a visão de teatro para serviços, é 

possível evidenciar esses papéis, procurando entender e administrar os roteiros ou 

scripts reservados aos atores, sua congruência em relação às expectativas do 

cliente e às necessidades do próprio ator de serviços.  

 Assim, priorizar a qualidade e desenvolver processos que nela se baseiem, 

alcançar excelência é um caminho para estabelecer vantagens competitivas. Nesse 

sentido, é preciso captar percepções do cliente acerca da qualidade visto que neles 

se baseiam para agir, compreender o que desejam e o que eles avaliam. A empresa 

é capaz de identificar fatores que influenciam consumidores em seu processo de 

compra já que percepções e expectativas formam a base para o julgamento da 

qualidade do serviço (WALKER, 1995). 

 A percepção se processa na seleção, organização e interpretação de 

estímulos oriundos do ambiente, atribuindo-lhes um significado (SCHIFFMAN; 

KANUK, 2000). Assim, pode-se afirmar que os indivíduos baseiam suas percepções, 

inclusive as percepções acerca das instalações físicas, em seus processos 

sensoriais. A partir dessa constatação Levitt (2001, p.29) argumenta que essas 

sensações, provocadas pelos sentidos, é que são importantes na avaliação do 

consumidor, pois estes não compram coisas reais, compram as expectativas dos 

benefícios prometidos pelo fornecedor do produto/serviço. 

 As expectativas, considerando uma perspectiva de mercado e mais 

especificamente em relação a serviços, são padrões estabelecidos pelos clientes 

baseados em crenças a respeito da execução do serviço e comparados com o 

desempenho, confirmando ou não suas projeções, que podem resultar em 

satisfação/insatisfação. Tais crenças estariam pautadas em experiências anteriores. 

Todavia, se não as têm, os clientes utilizam referências como propagandas ou 
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comunicação boca-a-boca. Conseqüentemente, a avaliação dos serviços é feita 

pelos clientes, considerando-se a qualidade das interações com a empresa, suas 

experiências e expectativas, que incluem a comunicação gerada pelo pacote de 

benefícios. Se este pacote não contém aquilo que eles esperam, ou aquilo que 

foram levados a esperar por promessas ou resultados anteriores, a avaliação 

resultará em insatisfação e conseqüentes reclamações (NORMANN, 1994; 

ZEITHAML; BITNER, 2003; LOVELOCK; WRIGHT, 2005). 

 Igualmente, os consumidores trazem consigo expectativas acerca dos 

serviços de forma consciente ou inconsciente que geralmente dizem respeito à 

essência do serviço; por exemplo, num hotel que tem como essência uma noite 

confortável de sono (WALKER, 1995). A oferta suplementar que no mesmo exemplo 

engloba elementos como recepcionistas atenciosos e ambientes agradável poderá 

surpreendê-los. Esses dois aspectos fazem parte da avaliação geral da qualidade 

geral da qualidade de serviço e corresponde ao que os autores (WALKER, 1995; 

GRÖNROOS, 2004) denominam dimensão técnica e funcional, respectivamente. 

 Os clientes possuem diversos tipos de expectativas em relação aos serviços e 

se baseiam em dois padrões para analisar o desempenho de produtos/serviços: o 

que desejam e o que consideram adequado. O desejado é definido como nível de 

serviços que o cliente desejaria receber; por sua vez, o adequado reflete o nível 

mínimo aceitável pelo cliente, baseando-se em suas experiências com serviços 

(ZEITHAML; BITNER, 2003). Lovelock e Wright (2005) expõem, além desses níveis 

já tratados, o nível de serviço esperado. Conforme demonstrado na figura 3 a seguir, 

as expectativas dos clientes representam o centro da avaliação do serviço, sendo 

esta determinada pela lacuna entre expectativas e percepções do serviço pelo 

cliente. As expectativas, por sua vez, envolvem os 03 (três) elementos: 

a) Serviço desejado. Os clientes anseiam por determinado nível de qualidade. 

O serviço ideal; 

b) Serviço adequado. Nível mínimo exigido e aceito pelo cliente; 

c) Serviço esperado. Convicção do cliente acerca do serviço que irá receber. 
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FIGURA 3: Relação entre expectativas, satisfação do cliente e qualidade percebida no serviço 
Fonte: Adaptada de Lovelock e Wright (2005, p.107)  

 Pode-se observar uma zona de tolerância como nível em que se aceitam 

variações positivas e negativas. Nesta perspectiva, se os serviços ficam aquém do 

nível desejado ou do mínimo aceitável (adequado), levam à insatisfação; por outro 

lado, se o desempenho for além do nível desejado, obtém-se como resultado a 

satisfação (ZEITHAML; BITNER, 2003). O fato é que, quanto mais elevada à 

expectativa em relação ao desempenho do serviço, mais elevado o nível de 

exigência da qualidade.    

2.3 – GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E SERVIÇOS EM HOTELARIA 

 O turista necessita de uma estrutura de acomodação e alimentação que, 

juntas, farão parte de sua experiência turística. Assim, os hotéis terão papel de 

provedores de segurança, acolhida e alimentação, constituindo o “lar provisório” dos 

turistas (HARTLINE; JONES, 1996). Diante dessa caracterização a hotelaria é 

definida como “sistema comercial de bens materiais e intangíveis dispostos para 

satisfazer as necessidades básicas de descanso e alimentação dos usuários fora de 

seu domicílio” (OMT, 2001, p.79). 
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 Acontece que, com o crescimento experimentado no setor de serviços nos 

últimos anos, em um ambiente de concorrência intensa, a oferta técnica somente 

não gera condições suficientes à obtenção da satisfação. É preciso agregar 

diferenciais e ressaltar o relacionamento com o cliente. Na prestação de serviços em 

hotéis, por exemplo, a mera oferta de acomodação não é suficiente para garantir 

sucesso no mercado (GRÖNROOS, 2004). A satisfação implica por sua vez em uma 

oferta com qualidade. 

 Para obter a qualidade desejada em hotéis, é preciso identificar as 

expectativas do cliente, ter preços compatíveis com a oferta, instituir normas de 

qualidade em processos, assim como nas instalações e investir no marketing 

interativo. Pelo exposto, torna-se evidente que o sucesso de tais medidas depende 

do envolvimento de toda a organização no processo de qualidade, para prestar o 

melhor serviço ao consumidor (COOPERS; LYBRAND, 1994 apud OMT, 2001). 

 Na realidade, a preocupação com o estabelecimento de qualidade sempre 

esteve presente no setor hoteleiro, a princípio, com a classificação por estrelas, 

vigente ainda em muitos países, demonstrando preocupação com a oferta técnica. 

Hoje, verifica-se como tendência mundial já existente em diversos países a 

classificação fundamentada na qualidade não apenas técnica, mas, sobretudo, no 

nível de serviço prestado ao cliente. O setor hoteleiro passa a assumir uma 

orientação voltada para o marketing, em que satisfação do consumidor determina 

sua competitividade no mercado. 

  A prática de ações integradas de marketing tem possibilitado a ampliação da 

visão de mercado, e alterado a postura dos hotéis que, tradicionalmente, 

preocupavam-se apenas em vender o que produziam. Passam então a se preocupar 

com a satisfação do cliente. Neste novo contexto, o elemento humano é o fator 

crítico da hotelaria, pois a qualidade tal como percebida pelo cliente é 

definitivamente dependente das interações hotel/hóspede (CASTELLI, 2002; 

KOTLER; ARMSTRONG, 2003). 

 Castelli (2002) ressalta ainda que, para fortalecer a impressão de qualidade 

nesses momentos de interação, é preciso investir nos fatores físicos e humanos de 

forma integrada, enfatizando a importância da boa qualidade física ou “embalagem” 

do hotel e também a qualidade do serviço prestado, através do tratamento 

dispensado ao cliente. A “embalagem” cria através de iluminações e sinalizações 
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adequada uma atmosfera agradável, promovendo um bem-estar que resulta da 

satisfação processada nos sentidos da visão e tato. Da mesma forma, pessoas 

qualificadas transmitem segurança e confiabilidade. Portanto, a boa “embalagem” 

constitui uma imagem positiva que, por sua vez, estabelece confiança. 

  A simbologia e a comunicação não verbal assumem uma grande 

representatividade no serviço de hotelaria. A expressão emocional, ou congruência 

entre front e back stage, segundo Grayson (1998), tem se mostrado importante em 

hotéis, principalmente para clientes de negócios, recomendando-se a adoção da 

abordagem teatral para a prevenção de falhas e permitindo observar aspectos 

dramatúrgicos do comportamento humano. De forma similar, o ambiente físico 

também tem sido cada vez mais valorizado e muitas vezes o cenário é usado como 

diferencial em hotéis, oferecendo variações de preços em função dos diferentes 

elementos físicos ofertados. Isto ocorre devido à intangibilidade inerente aos 

serviços que têm levado profissionais do setor hoteleiro, especificamente, a investir 

em variáveis adicionais para satisfazer o cliente, sobretudo por ser a importância do 

cenário comprovada em pesquisas “na indústria hoteleira, o projeto e a decoração 

do hotel, assim como a aparência e as atitudes de seus funcionários, influenciam as 

experiências e percepções dos clientes” (ZEITHAML; BITNER, 2003, p.41). 

  A partir dessa constatação, verifica-se que o setor hoteleiro vem modificando 

sua orientação voltada para a visão comercial de projetos, substituindo-os por 

ambientes temáticos, proporcionando uma vivência mais prazerosa e satisfatória 

para os clientes e mais lucrativa para as organizações (CARVALHO E MOTTA, 

2002). Um número cada vez maior de hotéis vem dedicando mais atenção ao 

design: “os hotéis mais caros têm se convertido em propostas arquitetônicas [...]; os 

hotéis modernos geralmente exibem átrios impressionantes, nos quais elevadores 

montados na parede aterrissam em fontes de água corrente”, procurando valorizar o 

impacto da percepção do ambiente na resposta de satisfação do cliente acerca do 

serviço prestado (LOVELOCK; WRIGHT, 2005, p. 241). 

  A valorização desses fatores físicos e sociais e o reconhecimento da sua 

importância na percepção da qualidade têm sido impulsionados muitas vezes, não 

só pelo que tem apontado as pesquisas, ou pelo despertar natural de uma nova 

consciência em serviços, mas pelo crescimento das grandes redes hoteleiras que, 

favorecidas pelos avanços dos transportes e comunicações, acirram a concorrência, 
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aumentando seus poderes de penetração de mercado à medida que a atividade 

turística cresce e conseguem adaptar-se bem às culturas locais, estabelecendo 

padrões e processos globais (KUASAQUI, 2000). 

  Este é um fato que vem sendo observado em todo mundo, em que se 

apresenta uma preocupação maior com os ambientes físicos e sociais nos hotéis em 

função da concorrência das grandes redes. Entretanto, conforme registram Castelli 

(2003) e Ruschmann (2002, p.99), há no Brasil uma necessidade de adequação das 

belas estruturas físicas de muitos hotéis à qualidade dos serviços prestados, o que 

tem tornado os empreendimentos vulneráveis à concorrência. Isso ocorre porque no 

Brasil, a exemplo de muitos países em desenvolvimento, os baixos níveis de 

educação e padrões de vida revertem-se em desempenhos sofríveis em serviços, 

apresentando mão-de-obra desqualificada generalizadamente. Projeções indicam 

que 74% dos recursos humanos do setor de hospitalidade necessitam de 

conhecimentos e de tratamento de nível médio, o que inclui os hotéis. Não obstante, 

em países desenvolvidos, conforme revelam Zeithaml e Bitner (2003), as pessoas 

de linha de frente comumente respondem pelos mais baixos salários e níveis de 

formação da organização, registrando-se falhas muitas vezes inevitáveis. Portanto, 

pode-se verificar que os serviços em hotéis têm apresentado desempenhos 

questionáveis. Assim, o gerenciamento de impressões, através da abordagem 

dramatúrgica, tem sido considerado adequado para aplicação em hotéis, permitindo 

observar aspectos físicos e sociais que potencializam o uso de ferramentas dentro 

do cenário de serviços, que possam evitar desempenhos problemáticos e 

proporcionem satisfação. 
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3 – METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1 – NATUREZA DO ESTUDO E MÉTODO DE PESQUISA 

Face às características do tema proposto, esta pesquisa tem caráter 

exploratório, na qual se busca o entendimento da natureza geral de um problema, 

pois nesse tipo de pesquisa “normalmente existe um pouco de conhecimento prévio 

daquilo que se pretende conseguir” (AAKER; KUMAR; DAY, 2001, p.94). Dessa 

forma, o estudo objetiva a análise de um problema o qual se refere à pratica  do 

gerenciamento de impressões e a qualidades de serviços de hotelaria. 

A pesquisa exploratória dará suporte para a análise dos conceitos e influência 

do gerenciamento de impressões no segmento estudado. 

O método definido para avaliar as relações envolvidas no estudo foi o método 

qualitativo. A pesquisa qualitativa, na visão de Richardson (1999), é a tentativa de 

compreensão detalhada dos significados e características situacionais apresentadas 

pelos entrevistados. Para Malhotra (2006), qualitativa se apresenta como uma 

metodologia não-estruturada, exploratória, baseada em pequenas amostras e que 

proporciona insights e compreensão do contexto do problema. 

3.2 – POPULAÇÃO E SUJEITOS DA PESQUISA 

 Uma população é definida como um conjunto de sujeitos que possuem 

algumas características comuns em relação ao problema de pesquisa (AAKER; 

KUMAR; DAY, 2001, p. 377). A população desse estudo é constituída por todos os 

meios de hospedagem, compreendendo pousadas e hotéis estabelecidos e 

registrados no Sindicato de Hotéis Restaurantes, Bares e Similares (SHRBS) de 

João Pessoa e Campina Grande, principais cidades do Estado da Paraíba. 

 O sujeitos da pesquisa, segundo Malhotra (2006), constitui-se no grupo de 

elementos da população que serão objeto do estudo. No caso específico dessa 

pesquisa, considerou-se como sujeitos da pesquisa os gestores dos hotéis de 4 

(quatro) e 5 (cinco) estrelas do Estado, que correspondem a oito (08) hotéis em João 
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Pessoa e dois (2) hotéis em Campina Grande. Optou-se pela classificação por 

estrelas como modo a representar simbolicamente os hotéis de categoria superior (4 

estrelas) e categoria luxo (5 estrelas) segundo os critérios da Empresa Brasileira de 

Turismo – Embratur. 

O critério de escolha dos gestores, baseou-se no fato destes serem os 

responsáveis pelas decisões acerca dos cenários de serviços.  

3.3 – COLETA DE DADOS 

 No que diz respeito ao procedimento de coleta de dados a pesquisa 

eminentemente exploratória e qualitativa possibilitou a consecução de dados 

secundários e primários. Segundo Mattar (2007), os dados secundários são aqueles 

que já foram coletados, ordenados e tabulados, e que já estão catalogados à 

disposição. A fonte de obtenção destes dados secundários foi a revisão bibliográfica  

e documental, fundamentadas na literatura referente ao tema em estudo: consulta a 

livros, jornais, periódicos, Internet e entidades representativas do setor. 

 Os dados primários, dados que ainda não foram coletados e que são 

coletados com o propósito de atender às necessidades específicas da pesquisa 

(MATTAR, 2007), por sua vez, foram coletados através da técnica de entrevista em 

profundidade e semi-estruturada, que é conduzida por uma relação de pontos de 

interesse que o entrevistador vai explorando ao longo do seu curso e guiando-se por 

algum tipo de roteiro (GIL, 2002). 

 O roteiro semi-estruturado da entrevista, (apêndice A), buscou identificar as 

estratégias de gerenciamento de impressões relacionadas aos aspectos tangíveis e 

pessoas de contato nos hotéis, assim como mapear a visão dos gestores desses 

hotéis a respeito do gerenciamento de impressões no setor. Para tanto, o 

instrumento foi dividido em 3 (três) partes: a primeira parte buscou identificar as 

estratégias de gerenciamento de impressões relacionadas aos aspectos tangíveis, 

abrangendo a base utilizada para a projeção dos ambientes, a coleta de informações 

a respeito do ambiente físico e a visão do gestor a respeito da influência das 

evidências físicas (ambiente/decoração) na percepção de qualidade do cliente; a 

segunda parte abordou as estratégias voltadas para as pessoas de contato, 
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buscando observar aspectos como treinamento, normas, autonomia e influencia da 

atuação dessas pessoas na qualidade percebida pelo hóspede e por fim a terceira 

parte explorou a visão e experiência dos gestores a respeito do gerenciamento de 

impressões nos hotéis do estado.   

As entrevistas foram previamente agendadas e realizadas in loco, nas 

dependências dos hotéis, localizados nas cidades de João pessoa e Campina 

Grande e tiveram duração média trinta minutos. Todas gravadas, transcritas e 

posteriormente analisadas segundo o método de análise de conteúdo proposto por 

Bardin (1977). 

3.4 – ANÁLISE DOS DADOS 

   

Para análise das entrevistas foi utilizado o modelo de Análise de Conteúdo 

proposto por Bardin (1977, p.19) que apresenta a análise de conteúdo como “uma 

técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e 

quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação”. 

 Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo organiza-se em fases: pré-

análise – corresponde a sistematização das idéias iniciais, elaborando um esquema 

preciso de desenvolvimento do trabalho; exploração do material – consiste 

basicamente na codificação, categorização e quantificação da informação e o 

tratamento dos resultados que visa estabelecer a importância dos elementos 

analisados, por exemplo, as palavras.  

   A base da metodologia da análise de conteúdo é a codificação, “a 

transformação – seguindo as regras especificadas dos dados de um texto” 

(RICHARDSON, 1999, p.233). Essa codificação, feita para a análise, deve obedecer 

a critérios de objetividade, sistematização e generalização (BARDIN, 1977). 

  A análise é feita através de unidades de registro consideradas como base de 

análise para categorização e quantificação da informação – palavras, símbolos, 

frases ou temas. Após a análise dos elementos, é feita a categorização, “operação 

de classificação dos elementos seguindo determinados critérios” (RICHARDSON, 

1999, p.239). Assim, elaboram-se essas categorias com base na teoria e em 
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seguida revisam-se as categorias à luz dos dados. Podendo ser dado um tratamento 

qualitativo ou quantitativo.

 O tratamento quantitativo na análise de conteúdo refere-se à quantificação da 

presença ou ausência de determinados elementos (palavras, frases, temas ou 

outras unidades de registro), ou à freqüência com que esses elementos aparecem 

em determinado texto, refletindo a sua importância e utilizando análises estatísticas 

(BARDIN, 1977; RICHARDSON, 1999). 

 O enfoque qualitativo baseia-se na presença/ausência dos elementos acima 

citados, sem considerar a freqüência. É um procedimento mais intuitivo, mas 

também mais maleável e adaptável a índices não previstos e tem a vantagem de 

poder funcionar sobre corpus reduzidos, além de estabelecer categorias mais 

determinantes já que não necessita de freqüências elevadas de categorias como na 

análise quantitativa (BARDIN, 1977). 

No caso desse estudo, o objetivo da Análise de Conteúdo deve-se à 

necessidade de identificação de atributos consideradas relevantes para a verificação 

da visão dos gestores acerca do gerenciamento de impressões dos elementos 

tangíveis ou das pessoas de contato para a percepção da qualidade pelo cliente e 

procedeu-se da seguinte forma: Após a análise do texto das entrevistas, foram 

definidas três categorias: uma referente às evidências físicas, outra às pessoas de 

contato e uma terceira sobre o gerenciamento de impressões: “o sistema categorial 

deve refletir as intenções da investigação, as questões do analista e/ou 

corresponder às características da mensagem” (BARDIN, 1977, p.120). Uma vez 

definidas as categorias, codificaram-se as unidades de análise dentro de cada uma. 

As unidades de análise consideradas foram as variáveis questionadas no roteiro de 

entrevista (APÊNDICE A) trazidas na forma afirmativa, vistas como temas. Segundo 

Bardin (1977), podem constituir um tema, tanto uma afirmação como uma alusão. O 

tema, assim, é utilizado como unidade de registro. 

Dessa forma, devem-se descobrir os “núcleos de sentido” que compõem a 

comunicação e cuja presença, ou freqüência de aparição, pode significar alguma 

coisa para o objetivo analítico escolhido.  Vale salientar que a aparição de um item 

mais de uma vez implica na extrapolação dos 100% (cem por cento). Seguindo essa 

orientação, definiram-se as subcategorias ou componentes da mensagem, ou ainda 

dimensões. As dimensões foram identificadas como as palavras ”símbolos” que 

refletem o sistema categorial (tangíveis, pessoas de contato ou gerenciamento de 
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impressões) e cuja aparição se repetia nas frases dos discursos dos entrevistados, 

de acordo com cada unidade de análise. As dimensões são variáveis empíricas que 

emergem dos dados do texto da entrevista e que refletem o sistema categorial 

(BARDIN, 1977). 

O tratamento dos dados foi feito comparando a afirmação feita pelos 

entrevistados acerca das categoriais selecionadas com a teoria pesquisada a 

respeito. Bardin (1977) afirma que o objetivo do tratamento dos dados é estabelecer 

uma correspondência entre o nível empírico e o teórico, assegurando-se que o corpo 

de hipóteses é verificado pelos dados do texto. 

A análise de conteúdo seguiu as recomendações de Bardin (1977) e objetivou 

identificar a posição dos gestores acerca da utilização das ferramentas de 

gerenciamento de impressões por estes na tentativa de influenciar a percepção de 

qualidade dos serviços. Chegou-se então a conclusões quanto à utilização de 

ferramentas que contemplam as evidências físicas e as pessoas de contato no 

gerenciamento de impressões dos hotéis, assim como a visão dos gestores acerca 

do processo. 
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4 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 - RESULTADOS DA PESQUISA 

4.1.1 – Evidências físicas 

4.1.1.1 – Projeção dos ambientes 

Categoria evidências físicas Componentes Exemplos Freqüência 
Unidade de análise: 

1 – Projeção do ambiente Ambientação “clean, leve” , 

“rústico, porém confortável”, 

“ tudo foi projetado com base na 
praticidade”,   

“ criado um nome e decorado 
/ambientado com base nisso”, 

 “ambientação voltada para o exigente 
mercado de negócios”, 

Segmentação “segmento de negócios – luxo”, 

“segmento coorporativo” 

”concebido como hotel de lazer” 

Classificação “seguiu classificação Embratur” 

11

QUADRO 5: Projeção do ambiente 
Fonte: Entrevistas (2008) 

Analisando o que foi levado em consideração para a projeção de ambientes 

(QUADRO 5), os relatos evidenciaram que em uma pequena porção, 03 (três), dos 

hotéis o ambiente foi concebido a partir de um tema, onde toda a decoração seguiu 

esse tema, ou ainda baseando-se em estilos – moderno, leve, temático, rústico – 

registrando a existência de consulta apurada a arquitetos/ decoradores e em um dos 

casos aliando isso a uma pesquisa de mercado. Os demais hotéis demonstraram 

uma preocupação maior em tornar o ambiente agradável, voltado ao conforto e 

praticidade. Os gestores enfatizaram adjetivos como “aconchegante, leve, clean” 

lembrando algumas vezes da tentativa de apresentar o hotel como uma “extensão 

da casa” do cliente. Em 02 (dois) dos casos, considerou-se um segmento específico, 

o turismo de negócios, como se pode observar no discurso. Foi relatado que a 
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“ambientação é voltada para o exigente mercado de negócios – luxo”. Observa-se 

ainda, em um desses casos, a opção pela segmentação por contingências de 

mercado, em que, segundo o gestor, o hotel foi concebido para o turismo de lazer e 

está se voltando para o segmento corporativo, por este apresentar uma demanda 

significante no turismo local. 

Em outros casos, foi dito que a decoração “seguiu a classificação da 

Embratur” que definia como seriam todos os espaços e os materiais utilizados. 

Observou-se ainda que em parte dos empreendimentos analisados, a pesquisa 

predominante para a concepção do hotel foi a visita técnica a outros hotéis no Brasil 

e Exterior, baseando-se no ‘feeling’ ou experiências dos proprietários os quais 

passaram essas informações para o arquiteto decorador. 

Portanto, no tocante à concepção de ambientes (QUADRO 5), as entrevistas 

sugeriram que, em boa parte dos hotéis, não parece ter havido uma preocupação 

direta com clientes e sua forma de perceber o ambiente. Tal fato se reflete em frases 

como “visitas a outros hotéis”, “experiência dos donos”, “padrão da rede”, supondo 

isenção da visão de que a concepção adequada do ambiente influencia a satisfação 

do cliente (BITNER, 1992), ou ainda ignorando o fato que dado o aumento da 

concorrência, cada vez mais os hotéis vêm investindo em seus ambientes e 

proporcionando uma vivência mais prazerosa e satisfatória para com os clientes 

(LOVELOCK; WRIGHT, 2005; ZEITHAML; BITNER, 2003). 

4.1.1.2 – Forma de coleta das impressões dos hóspedes acerca do ambiente  

Categoria evidências físicas Componentes Exemplos Freqüência 
Unidade de análise: 

2 – Coleta de impressões 
dos clientes acerca do 
ambiente

Criação “criação de espaço para eventos”,  

“criação de copa”,  

“criação de restaurante com vista para 
o mar” 

Pesquisa “pesquisa em hotéis”, 

“pesquisa de mercado”  

Diferencial “Andares com cores e decorações 
distintas”  

12
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Necessidades “levantamento das necessidades do 
cliente”,  

“identificar necessidades de mercado” 
QUADRO 6: Coleta de impressões dos clientes acerca do ambiente 
Fonte: Entrevistas (2008) 

De acordo com as entrevistas (QUADRO 6), foi relatado que o 

cliente/hóspede se manifesta através de formulário próprio do hotel e caixa de 

sugestões, onde são emitidas sugestões em torno da manutenção e conservação do 

ambiente. Baseando-se nisto, em alguns hotéis, foram criados ambientes solicitados 

pelos clientes, tais como: mais “espaços para eventos” e “restaurante de frente para 

o mar”. Não foi evidenciada uma preocupação específica em coletar informações 

quanto à percepção do cliente em relação ao aspecto físico do hotel. Algumas 

referências foram feitas à “pesquisa em outros hotéis” e “pesquisa de mercado”, o 

que aponta para a concorrência e influência dos proprietários na projeção de 

ambientes. Em apenas um hotel foi registrada a intenção de captar as 

“necessidades do cliente”, referindo-se à criação de novos espaços. 

É importante ressaltar que em um dos hotéis, o gestor afirmou que a rede da 

qual o hotel faz parte, realiza pesquisas do tipo focus group abrangendo os clientes 

do Brasil inteiro e que os aspectos físicos também são avaliados nesse processo. 

Porém pelo fato de o hotel só estar funcionando há seis meses, não fôra avaliado 

ainda.

Em outros 02 (dois) dos hotéis pesquisados foi apontado como “diferencial” o 

fato de terem projetado andares com cores e decorações diferentes, com o objetivo 

de oferecer ao hóspede assíduo opções diferenciadas. Isto pode demonstrar certa 

preocupação com o bem-estar do hóspede e impressão acerca do produto. Ao 

mesmo tempo revela desconhecimento das ações da concorrência ao se referirem 

ao fato como “diferencial”. Em um dos hotéis frisou-se que o que o cliente quer é 

qualidade do serviço. Tal afirmação reflete uma despreocupação com o aspecto 

físico, negligenciando a importância deste, pois se bem utilizado, o cenário em que 

se desenvolve o serviço, pode, através de estímulos sensoriais adequados, 

proporcionar percepções positivas da qualidade, revertendo-se em fator de 

diferenciação mercadológica (CARVALHO; HEMAIS; MOTTA, 2001). 
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4.1.1.3 – Tipos de informações são coletadas junto aos hóspedes 

Categoria evidências físicas Componentes Exemplos Freqüência 
Unidade de análise: 

3 – Tipos de informações 
coletadas junto aos 
hóspedes 

Ambiente “apartamentos, estrutura”. 

 “o cliente é ouvido para criação de 
espaços e ambientes”. 

Clientes “necessidades do cliente”,  

“informações do ambiente físico e 
serviço”,  

“manutenção, conservação”, 

“sugestão do cliente – iluminação”  

11

QUADRO 7: Tipos de informações coletadas junto aos hóspedes 
Fonte: Entrevistas (2008) 

 Pelo exposto (QUADRO 7), é possível inferir que existe uma preocupação 

aparente com o que diz respeito à “manutenção e conservação” e à verificação de 

“necessidades do cliente” para oferecer novos elementos  como pontos para 

computadores nos quartos e espaços para eventos. Em um dos hotéis o gerente 

afirmou possuir formulário próprio que aborda “informações sobre o ambiente físico 

e serviço”. Em outro, foi colocado que “através de uma conversa informal com o 

cliente, acatando suas sugestões, foi trocado o sistema de iluminação de algumas 

áreas do hotel”. 

 De forma geral, não foi observada a captação de informações específicas 

quanto a apelos ligados ao nível de percepções sensoriais, o que reflete uma 

negligência por parte dos gestores quanto ao uso de aspectos como: luz, cor, 

temperatura, ruído, música e cheiro, ou seja, elementos que podem auxiliar na 

composição da atmosfera do ambiente e que determinam comportamentos de 

aproximação e afastamento por parte do cliente e fortalecem impressão de 

qualidade do serviço (HOFFMAN; BATESON, 2003; CARVALHO;MOTTA, 2002). 
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4.1.1.4 – Utilização das informações coletadas como subsídios para a gestão do 

hotel

Categoria evidências físicas Componentes Exemplos Freqüência 
Unidade de análise

4 – Utilização das 
informações coletadas 

Opinião “qualquer coisa errada só corrige 
através deles”;  
“utilizar a opinião do cliente da melhor 
maneira possível”, 
 “opinião deles é mais importante que a 
nossa”, 
 “sensação de estar em casa”. 

Aplicação “troca de ambientes, clarear”,  
“travesseiro pena de ganso”, 
 “troca de piso, espelhos”, 
 “evolução à partir de solicitações do 
cliente”. 

Não
aplicação

“executivos não têm tempo para 
perceber o nível de ambientação, 
valoriza o funcional, o turista de lazer 
observa apartamento, decoração”. 

Orientação “pesquisa em andamento”, 

“estudos da concorrência”. 

13

QUADRO 8: Utilização das informações coletadas 
Fonte: Entrevistas (2008) 

As informações acerca do ambiente (QUADRO 8), segundo os entrevistados, 

são coletadas através de formulários deixados nos quartos que, mesmo não 

contemplando perguntas específicas sobre o ambiente, possuem espaço para 

sugestões. Alguns relataram ainda que informações são conseguidas em conversas 

informais com os hóspedes que expressam suas opiniões a respeito do ambiente. 

Um dos gestores retratou a importância dada às opiniões do cliente ao dizer que “a 

opinião deles (clientes) é mais importante que a nossa (hotel)”. Verificou-se também, 

que em um dos hotéis, existe uma “pesquisa em andamento” a respeito do hotel 

como um todo, inclusive o aspecto físico.  

De maneira geral, segundo relatado, todos os hotéis orientam-se pelas 

sugestões dos clientes para tomada de decisões e muitas vezes aplicam aquilo que 

é sugerido na prática, como a “troca de piso e espelhos”, “troca de ambiente para 

clarear” o que demonstra, segundo os gestores, uma “evolução a partir de 

solicitações do cliente”, 
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Através da análise (QUADRO 8), pode-se perceber um fato positivo da ação 

empreendida uma vez que revelou-se uma valorização da opinião do cliente e uma 

disposição em aplicar na prática o que vem sendo apontado por estes. Este fato 

encontra apoio na teoria da qualidade em serviços que defende que a qualidade 

deve ser vista sob a ótica do cliente (GRÖNROOS, 2004). O fato negativo, por sua 

vez, evidencia-se em colocações como: “o executivo não tem tempo para perceber o 

nível de ambientação”, que demonstra a valorização apenas do funcional do hotel o 

que se contrapõe à pesquisa prévia em gerenciamento de impressões que ressalta 

que “os cenários de serviços criam reação emocional nos clientes afetando sua 

permanência ou provável retorno” (CARVALHO E MOTTA, 2002, p.58) de forma 

consciente ou não. Além disso, estudos revelam que o impacto do ambiente físico é 

particularmente importante como determinante de sucesso ou fracasso dos 

programas de marketing da organização, especialmente para serviços executivos 

como em hotéis (BITNER, 1992). 

4.1.1.5 – Realização  de pesquisa a respeito do ambiente físico 

Categoria evidências 
físicas Componentes Exemplos Freqüência 

Unidade de análise: 

5 – Realização de 
pesquisa a respeito do 
ambiente físico 

Existência/Não 
existência

“não”,  

“está sendo feita”, 

 “sim”, 

 “ouvimos o que tem a dizer” 

Freqüência “todos os dias”, 

 “sempre”,  

“1% de insatisfação” 

“até 10% de insatisfação é normal” 

“sorteios” 

“descontos na tarifa” 

Instrumento “formulários sobre decoração, móveis, 
localização, apartamentos”,  

“formulários sobre ambiente fisco”  

“procuramos saber se foi confirmada a 
expectativa dele”, 

“ouvimos suas sugestões”. 

22

QUADRO 9: Realização de pesquisa a respeito do ambiente físico 
Fonte: Entrevistas (2008) 
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Quanto à realização ou não de pesquisas formais a respeito do ambiente 

físico (QUADRO 9), apenas 02 (dois) dos 10 (dez) hotéis pesquisados revelaram – 

através de  colocações como: “formulários sobre decoração, móveis, localização, 

apartamentos”, “procuramos saber se foi confirmada a expectativa dele (o cliente)”, e 

a “pesquisa está sendo feita” – que  realizavam pesquisa estruturada no tocante ao 

ambiente. Entretanto, os gestores adiantaram que até o momento as pesquisas já 

revelam indicativos de redecoração de apartamentos, banheiros, trocas de camas, 

colchões e ar-condicionado. O restante dos gestores, 08 (oito), afirmaram que 

realizam pesquisas informais, ouvindo o que os clientes têm a dizer – “ouvimos suas 

sugestões” – ou esperando que esses se manifestem voluntariamente a respeito do 

ambiente em formulários deixados nos apartamentos (não contêm perguntas 

específicas sobre ambiente) quando houver alguma sugestão ou reclamação a 

fazer.

Quanto à freqüência de realização dessas pesquisas, os gestores afirmaram 

que as realizam “todos os dias” ou “sempre” e que são realizadas no momento do 

Check-out ou saída dos hóspedes, registra-se ainda que os hotéis adotam ações 

promocionais como “descontos na tarifa” e participação de “sorteios” para incentivar 

os hóspedes a responderem os formulários. 

Dois dos hotéis revelaram os resultados quantitativos do acompanhamento 

dos formulários. Em 01 (um) dos casos “o hotel conta com apenas 01% (um por 

cento) de insatisfação” enquanto o outro gestor afirma que “até 10% (dez por cento) 

de insatisfação é normal em hotéis”. 

Diante do exposto, pode-se registrar um nível de preocupação mínimo por 

parte dos hotéis com relação ao ambiente físico, o que precisa melhorar dada à 

importância do ambiente físico no contexto de serviços posto que na ausência de 

elementos tangíveis, o consumidor utiliza detalhes para julgar a qualidade, 

analisando tudo o que vê e percebe, constituindo assim, o cenário ou ambiente físico 

a embalagem dos produtos intangíveis (GROVE; FISK, 1989; LEVITT, 2001; 

WALKER, 1995). 
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4.1.1.6 – Principal demanda feita pelos hóspedes a respeito do serviço adquirido 

Categoria evidências físicas Componentes Exemplos Freqüência 
Unidade de análise 

6 – Principal demanda 
observada pelos hóspedes 

Favorável/Não 
favorável 

“o cliente quer que a viagem seja do 
jeito que ele pensou e as vezes não é”,  

“só elogios”, 

”o executivo não vê decoração”, 
hóspedes não tem tempo de observar 
o hotel”, 

“o equipamento jogado na decoração é 
que é importante”. 

Banheiros “banheiro escuro e box apertado”, 

“chuveiro bom”, 

 “duchas maiores para banho”, 

“cheiro de mofo”,  

“redecorar banheiros”. 

Equipamentos “boa cama e café da manhã”,  

“ponto de Internet  no apartamento”, 

 “internet wifi”, 

“iluminação indireta, ou querem mais 
iluminado”, 

“work-station”,

“spa”, 

“escritório virtual”, 

“sauna”,  

“massagistas à disposição”,  

“apartamentos para deficientes físicos”. 

25

QUADRO 10: Principal demanda observadas pelos hóspedes 
Fonte: Entrevistas (2008) 

Quanto às principais demandas apontadas pelos hóspedes (QUADRO 10) 

nas pesquisas realizadas a respeito do ambiente físico, nas entrevistas observou-se 

uma demanda característica de executivos em função das solicitações indicadas “ 

ponto de internet no apartamento”,”Internet wifi”, ”work-station”, “escritório virtual”. 

Em alguns dos hotéis foi manifestada uma preocupação com outro segmento 

específico, visto a demanda por “apartamentos especiais para deficientes físicos”. 

Segundo os gestores, elementos como: “cama boa e café da manhã”, também são 

bastante demandados pelos clientes. Alguns relatos apontam para um nível de 

observação de ambiente quanto à manifestação de preferência de iluminação, tais 
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como: “uns (clientes) querem iluminação indireta, outros querem mais iluminado” e 

também com relação aos banheiros ao citarem: “redecorar banheiros”; “banheiro 

escuro e box apertado”; ”cheiro de mofo” e ”duchas maiores para banho”, por 

exemplo. Vê-se assim que as evidências físicas são bastante demandadas, o que já 

era esperado uma vez que nas organizações de serviços, o aspecto físico dos 

serviços assume alto grau de importância posto que o consumidor julga a aparência 

do espaço físico na ausência de elementos tangíveis (PARASSURAMAN; 

ZEITHMAL; BERRY, 1985, 1989; PARASSURAMAN; BERRY; ZEITHAML, 1991; 

GROVE; FISK, 1996; LEVITT, 2001; GRAYSON; SHULMAN, 2001).

A frase “o cliente quer que a viagem seja do jeito que ele pensou e muitas 

vezes não é”, colocada por um dos gestores, reporta-se ainda à teoria da 

Desconfirmação de Expectativas, segundo a qual os consumidores desenvolvem 

padrões de expectativas e as comparam com o desempenho, avaliando negativa ou 

positivamente (se está aquém ou ales do esperado) o serviço em questão o que 

resulta em satisfação/insatisfação (LOVELOCK; WRIGHT, 2005; PARASSURAMAN, 

ZEITHMAL E BERRY, 1985,1988; WALKER, 1995). 

Porém, colocações observadas como “o executivo não valoriza decoração” e 

“hospedes não têm tempo de observar o hotel” ou ainda “o equipamento jogado na 

decoração é que é importante”, demonstra novamente que em alguns hotéis os 

gestores ignoram a teoria do Gerenciamento de Impressões que o ambiente ou 

cenário de serviços afetam as impressões de qualidade, inclusive para executivos 

(BITNER, 1992). 

4.1.1.7 – Influência do ambiente físico na qualidade percebida pelo cliente 

Categoria evidências físicas Componentes Exemplos Freqüência 

Unidade de análise 

7 – Influência do ambiente 
físico na qualidade 
percebida pelo cliente 

Influência “influencia muito a primeira impressão”, 
”tudo o que a gente olha e não gosta, 
passa a ver como empecilho todo o 
resto – fica desencantado”, 

”o que é bonito é bom”, 
“o cliente compra o todo do hotel”, 
”através da impressão consegue-se 
manter e crescer o volume de 
negócios”. 

16
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Cores “cores quentes e vibrantes estão sendo 
substituídas por azul-claro e branco 
que sugerem calma e paz”, 
”cores alegres e bem iluminado, mais 
aconchegantes”, 
“apartamentos sombrios, meia-luz, 
tristes”, 
”reparam até o tom da meia da 
camareira”  

Satisfação “cores alegres passam na percepção 
dele que o faz satisfeito”, 
”quanto maior o poder aquisitivo, mais 
exigente ele se torna”, 
”os hotéis cobram tarifas muito altas e 
oferecem pouco, deve-se agregar 
valor”. 

Decoração “ao entrar a surpresa é grande: a 
decoração, a leveza do ambiente”,  
“eles gostam muito de requinte, o 
rústico não agrada muito”, 
”reclamaram dos equipamentos 
antigos, móveis e decoração”, 
 “é importante a ambientação geral e 
apartamentos muito bem decorados e 
totalmente iluminado”, 
”a ambientação, a decoração quando 
causam impacto positivo, é mais fácil 
trabalhar o serviço”, 
”exigências microscópicas, imagine 
layout, decoração”, 
”se eu fosse cliente do hotel acharia a 
decoração muito pobre, muito fraca”.  

QUADRO 11: Influência do ambiente físico na qualidade percebida pelo cliente 
Fonte: Entrevistas (2008) 

Sobre a influência do ambiente físico na qualidade percebida pelos clientes 

dos hotéis (QUADRO11), foi unânime a afirmação de que o ambiente físico 

influencia a qualidade percebida pelo hóspede, sendo observada em discursos 

como: “o ambiente influencia muito a primeira impressão”, ”o cliente compra todo o 

hotel”.

Embora não tenha sido evidenciada a preocupação específica com elementos 

que possam influenciar essa percepção, como: luzes, cores, sons, cheiro, 

temperatura, forma, música, layout, e nem desenvolvidas pesquisas que 

contemplassem aspectos específicos do ambiente físico, como foi observado na 

maioria dos estabelecimentos. É possível inferir que tal postura ocorra em função do 
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desconhecimento da importância dos fatores influenciadores da percepção em 

conjunto, formando a atmosfera geral do ambiente e do próprio desconhecimento da 

teoria do Gerenciamento de Impressões, conforme evidenciado no início das 

entrevistas.

É importante colocar que as cores foram mencionadas como elemento 

importante na composição do ambiente em 03 (três) dos hotéis, sendo mencionadas 

como atenuantes de ambientes ao transmitirem calma e paz, quando um dos 

gestores afirma que “cores quentes e vibrantes estão sendo substituídas por azul-

claro e branco que sugerem calma e paz”; ou transmitirem “alegria ou tristeza” 

conforme observado nas falas: “apartamentos sombrios, meia-luz, tristes”, 

“apartamentos com cores alegres e bem iluminados”; ou ainda como notadas pelos 

hóspedes quando o gestor enfatiza que os hóspedes notam “até no tom da meia da 

camareira”. Foi frisado ainda que as cores alegres também fazem os clientes 

sentirem-se satisfeitos. Gestores afirmam que “cores alegres passam na percepção 

dele (do cliente) aquilo que o faz satisfeito” (talvez não na concepção da palavra 

satisfação).

Os demais gestores disseram que esse aspecto fica a cargo do especialista 

(decorador, arquiteto), mas que nunca atentaram para entender o seu uso integrado 

às demais ferramentas, como possível resposta de satisfação. Esta conduta 

confirma com a afirmação de pesquisas prévias que indicam que, na prática, 

continua-se a ignorar o que já mostrou eficácia na busca da satisfação do cliente e 

que gestores e administradores continuam construindo e trocando espaços, 

freqüentemente ignorando o impacto destes nos usuários (BITNER, 1992; 

CARVALHO; MOTTA, 2000). 

Deve-se observar que a satisfação destacada pelos hotéis é entendida como 

o resultado da relação custo-benefício, na qual o nível de exigência varia de acordo 

com o poder aquisitivo do cliente e com a tarifa cobrada. Um dos gestores cita que 

“quanto maior o poder aquisitivo, mais exigente ele (o cliente) se torna”; enquanto 

outro ressalta que se “deve agregar valor ao serviço” (fazendo referência à oferta 

complementar).

A decoração foi relatada como “leve” numa referência ao elemento surpresa 

como observado no discurso: “ao entrar a surpresa é grande: a decoração, a leveza 
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do ambiente“. Em outro hotel relataram-se, também, algumas queixas dos hóspedes 

quanto aos equipamentos, móveis e decoração. Este gestor afirma que os clientes 

”reclamam dos equipamentos antigos, móveis decoração” e é posto como empecilho 

para reversão da situação, o fator financeiro, registrando-se ainda, falhas na 

comunicação. Móveis “rústicos” foram vistos como velhos pelo cliente, o que resultou 

na afirmação “eles gostam de requinte, o rústico não agrada”. 

Vê-se, portanto, que a decoração é considerada pelos gestores como 

importante causadora de impacto na maioria dos empreendimentos como 

evidenciado na frase “a ambientação, a decoração quando causam impacto positivo, 

é mais fácil trabalhar o serviço”. O que corrobora com a afirmação de alguns 

autores, a exemplo de Levitt (2001) quando diz que as características físicas 

emergiram como fator influenciador de julgamento da qualidade do serviço pelo 

cliente na ótica do gestor, onde se tem a consciência de que os clientes usam as 

aparências para julgar realidades. 

Os gestores consideraram ainda o nível de exigência do cliente ao relatarem 

que “as exigências são microscópicas” em relação ao ambiente de serviços, citando 

o “layout” e a “decoração” como exemplos relevantes. Em alguns casos os próprios 

gestores julgam seus próprios produtos e reconhecem suas limitações em termos de 

ambiente, conforme observado na fala de um dos gestores que afirma que “se fosse 

cliente do hotel acharia a decoração pobre”, refletindo ainda tal declaração numa 

possível falta de autonomia, o que foge ao escopo desse estudo. 

Assim, pode-se inferir, pelo exposto, que os gestores têm consciência da 

importância do ambiente em relação à qualidade percebida pelo cliente. O que se 

verifica é que desconhecem as técnicas, a exemplo da teoria do Gerenciamento de 

Impressões, que potencializa o uso do ambiente, ou cenário de serviços de forma 

estratégica, fazendo uso de apelos sensoriais para tornar positiva a experiência dos 

serviços. De forma geral, verificou-se o uso de ferramentas isoladas, supondo 

conhecer o papel da cores em alguns casos, adequando a iluminação em outros, 

mas demonstrando, sobretudo, um interesse em ajustar o produto a exigências da 

demanda.

O reconhecimento de que o conjunto é analisado ficou evidente na própria 

declaração de um dos gestores quando diz que ”tudo o que a gente olha e não 

gosta, passa a ver com empecilho todo o resto”, portanto, infere-se que os gestores 
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sabem que o cliente analisa e julga tudo o que vê, desta forma, o cenário ou o 

ambiente deve ser visto como uma forma de tangibilizar os serviços, sabendo-se 

que a impressão de qualidade pode ser fortalecida através apelos gustativos, 

visuais, olfativos, táteis, enfim, da atmosfera do ambiente que afeta inclusive o 

desejo de permanecer ou mesmo de retornar ao ambiente (BITNER, 1992; 

SCHIFFMAN, 2000; HOFFMAN; BATESON, 2003), além disso, as evidências 

físicas, compreendendo a aparência das instalações físicas, do projeto e da 

decoração, do equipamento, dos funcionários e dos materiais de comunicação, têm 

se mostrado importantes, fundamentalmente em hotéis, influenciando as percepções 

e experiências dos clientes (ZEITHAML; BITNER, 2003). 

4.1.2 – Pessoas de contato 

4.1.2.1 – Treinamento 

Categoria Pessoas de Contato Componentes Exemplos Freqüência 
Unidade de análise 

1 – Existência de treinamento Existe/Não existe “sim, constantemente”, 
“não” 

2 – Tipo de treinamento Treinamento 
técnico 

“recepção, camareiras, 
reservas”, 
“curso de atendimento ao 
público, 
“postura moral”, 
“montagem e elaboração de 
mesas, decoração”, 
“operacional dá suporte ao 
comercial ou perde a 
credibilidade”.

Treinamento de
desenvolvimento 
humano/pessoal 

“elogio a todos – estimulo”, 
“dinâmica de grupo a cada 
quinze dias”, 
“a cada seis meses troca de 
uniforme” 
“se gostam do que fazem isso é 
passado adiante” 
“treinamento e 
desenvolvimento de pessoal” 
“cursos de  motivação e 
valorização humana” 
“melhorar a auto-estima” 
“culturas diferentes, trabalhar a 

50
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base e evitar choques” 
“você trabalha no melhor hotel 
da cidade” 

3 – Freqüência de realização Freqüência “seis em seis meses”, 
“dois em dois meses”, 
“mensal” 
“sempre, treinamento interno 
com recursos audiovisuais”.  

QUADRO 12: Treinamentos 
Fonte: Entrevistas (2008)  

As entrevistas revelaram (QUADRO 12) que os hotéis realizam dois tipos de 

treinamento: o essencialmente técnico e o de desenvolvimento humano/pessoal, 

assim definido pelos próprios gestores como treinamento que impulsiona e estimula 

o funcionário para ação, valorizando-o. Esta visão é coerente com a teoria uma vez 

que não basta transferir poder ao funcionário de linha de frente. É preciso 

proporcionar-lhe conhecimento e ferramentas para tomar decisões (ZEITHAML; 

BITNER, 2003), Houve, contudo, a verificação de que em 01 (um) dos hotéis não é 

praticado nenhum dos dois tipos de treinamento, embora houvesse planejamento 

para realizá-los nos meses seguintes. Os cursos direcionados aos funcionários em 

04 (quatro) dos hotéis abrangem apenas o domínio técnico das suas funções, 

enquanto nos outros 05 (cinco) hotéis os treinamentos específicos de domínio 

técnicos são realizados concomitantemente aos de desenvolvimento humano e 

pessoal.

 Surgem então expressões como: “elogios”, ”estímulo”, “motivação”, “se 

gostam do que fazem isso é passado adiante”. No hotel que ainda não iniciou o 

programa de treinamento, foi demonstrada uma preocupação com a “melhoria da 

auto-estima do funcionário”. A troca de uniformes constante também foi frisada em 

03 (três) dos hotéis como fator relevante no estabelecimento da auto-estima do 

funcionário e imagem do hotel, existindo também “dinâmicas de grupo a cada 15 

(quinze) dias”, em um deles, com o objetivo de integrar a equipe. Tal postura, 

embora manifestada em menos da metade dos hotéis, é compatível e positivamente 

embasada por teóricos como Grove e Fisk (1996) que defendem que os funcionários 

de contato com os clientes devem ser treinados e estimulados, para que, se 

sentindo motivados e valorizados, transmitam isso ao cliente, estabelecendo um 

ciclo.
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No que diz respeito à freqüência, Fitzsimmons e Fitzsimmons (2003) 

defendem que a qualidade em serviços começa com as pessoas e que só é 

conseguida por meio de programas contínuos e freqüentes de treinamento de 

desenvolvimento profissional. Deste modo, vê-se que a prática nos hotéis está 

coerente com a teoria uma vez que os gestores afirmaram que desenvolvem 

treinamentos freqüentemente, com periodicidades variando entre “um e seis meses”. 

Em 02 (dois) dos hotéis foi dito que os treinamentos internos são realizados 

“sempre” com recursos audiovisuais. 

 4.1.2.2 – Estabelecimento de normas para os funcionários de contato 

Categoria Pessoas de Contato Componentes Exemplos Freqüência 
Unidade de análise 

4 – Normas para os 
funcionários de contato 

Tipo “não são normas rígidas” 
“são normas de organização e 
controle” 

Finalidade “a finalidade é manter uma harmonia”, 
“a finalidade é de organização e 
controle”, 
“para impor respeito”, 
“fazer o que está pré-determinado no 
sistema, frisando a forma de 
tratamento, ser prestativo”, 
“não concordo com normas, cada um 
deve agir em seu setor como se fosse 
dono”, 
“a finalidade de não haver normas é 
dar mais autonomia ao profissional”, 
“a finalidade é estabelecer nível de 
serviço”, 
“não adianta cobrar sem dar 
condições”. 

Sorriso “sempre sorriso”, 
“sorriso, expressão, olhar, postura, 
abordagem cliente”. 

Cliente “a qualidade no atendimento não é o 
cliente sempre tem razão.Tudo é a 
maneira de se dirigir, falar”, 
“tem coisa que não pode mudar, você 
dá um dedo e o cliente quer a mão, 
aí...”,
“o cliente pode tudo”, 
“com relação ao cliente, erre por 
excesso, nunca por omissão”, 
“o cliente extrapola”. 

24

QUADRO 13: Estabelecimento de normas para os funcionários de contato 
Fonte: Entrevistas (2008) 
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Quanto ao estabelecimento de normas, seu tipo e finalidade (QUADRO 13), 

foi observada uma certa ambigüidade nas falas dos gestores. Por exemplo: um dos 

gestores afirmou que as normas do hotel “não são normas rígidas” e depois  colocou 

que “são normas de organização e controle”, pois ” tem coisa que não pode mudar, 

você dá o dedo e o cliente quer a mão, aí...”;  em um outro hotel foi colocado que o 

objetivo é “manter uma harmonia entre os funcionários”, sugerindo na verdade 

suposto controle. Segundo o gestor “a qualidade no atendimento não é o cliente 

sempre tem razão, tudo é a maneira de se dirigir”; enquanto um terceiro gestor 

relatou que “o cliente sempre extrapola”, referindo-se a concessões feitas aos 

clientes.

Foram verificadas expressões do tipo “sempre sorriso” e “fazer o que está 

determinado no sistema, ser prestativo“; no mesmo discurso o gestor afirma que ”o 

cliente pode tudo” e que “com relação ao cliente, erre (o funcionário) por excesso, 

nunca por omissão”; um outro gestor afirmou que o hotel possui um manual de 

procedimentos com o cliente e que “sorriso, expressão, olhar, postura, abordagem 

ao cliente e colega de trabalho” são previstos. Assim, percebe-se a presença de 

scripts ou roteiros, ou seja, os funcionários seguem roteiros “na linha de frente” para 

impressionar a audiência, muitas vezes contradizendo seus valores e sentimentos 

(GRAYSON;SHULMAN, 2001).  

Essa contradição – “trabalho emocional” – ou representação de um papel 

interessa, particularmente, aos estudiosos de gerenciamento de impressões, pois 

comumente surgem conflitos de personalidade e stress na equipe de contato. Estes, 

por sua vez, não seriam reais, verdadeiros. Foi o que se observou nesses dois 

últimos relatos dos hotéis. No primeiro, observou-se e foi dito pelo gestor que o clima 

de trabalho era ótimo, muito estimulante, ou seja, a linha de frente (front stage) é 

congruente com os bastidores (back stage); ao passo que no outro foi relatado que 

existia uma “certa” dificuldade com os funcionários e que o clima de trabalho muitas 

vezes era tenso, revelando assim, uma incongruência entre o front e back stage, o 

que deve ser alvo de preocupação, pois, segundo Zeithaml e Bitner (2003), há uma 

conexão entre níveis de tensão de funcionários, redução de qualidade em serviços e 

reações negativas de clientes. 

Percebeu-se ainda, em outro hotel, uma preocupação acentuada com a 

conduta moral “para impor respeito”. O gestor justificou com o fato de já terem 
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experimentado problemas de envolvimento afetivo cliente/funcionário. Na verdade, 

pode-se observar que ocorreu uma manifestação do back stage no front stage.

Neste caso, os funcionários nos bastidores podem ter roteiros pessoais que vão de 

encontro às impressões desejadas, não devendo ser manifestados no frontstage ou 

no roteiro apresentado a audiência (GROVE;FISK, 1989). 

Em contrapartida, em 02 (dois) dos hotéis, foi afirmada a não existência de 

normas no intuito de proporcionar mais autonomia ao profissional “cada um deve 

agir como se fosse o dono”, havendo reuniões toda semana para “estreitar 

relacionamentos e comunicações, proporcionar confiança”. Num outro hotel foi 

frisado que “todos os funcionários, da limpeza à gerência são vendedores” e, 

portanto, “não adianta cobrar sem dar condições”. A exemplo do que prega a teoria, 

a conduta nestes hotéis reforça a valorização do profissional, como meio de 

estabelecer serviços de qualidade, evitando-se desempenhos sofríveis 

(GROVE;FISK, 1989; CHURCHIL; PETER, 2000; ZEITHAML;BITNER, 2003). 

4.1.2.3 – Autonomia das pessoas de contato 

Categoria Pessoas de Contato Componentes Exemplos Freqüência 
Unidade de análise 

5 – Autonomia das pessoas de 
contato

Tarifas “não tem autonomia de resolver 
tarifas”

Problemas do 
hóspede 

“o importante é que o hóspede saiba 
que alguém tentou resolver os 
problema dele”, 
“não existe o minutinho”, 
“se o cliente quiser”, 
“resolver o problema do hóspede, 
depois os problemas internos” 

Limite “dentro de um limite”, 
“sabe até onde pode ir”, 
“alguma”, 
“desde que não altere a conduta”, 
“não existe centralização, o 
funcionário tem poder de decisão”, 
“a autonomia é proporcional ao cargo 
que ocupa”, 
“completamente preso às regras”. 

20

QUADRO 14: Autonomia das pessoas de contato 
Fonte: Entrevistas (2008) 
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Quanto à autonomia concedida aos funcionários de linha de frente (QUADRO 

14), mais uma vez observa-se um discurso ambíguo nos relatos coletados na 

maioria dos estabelecimentos, à medida que expõe uma autonomia relativa em 

colocações como “até certo ponto”, “algumas vezes”, “desde que não altere a 

conduta” e “sabe até onde pode ir” que se chocam com colocações do tipo “se o 

cliente quiser” dita nos mesmos hotéis. Verificou-se como ponto pacífico em todos 

os hotéis que a liberdade de algumas ações mais específicas como negociar e 

fechar tarifas ou outras questões financeiras não é atribuída aos funcionários de 

contato, mas sim à gerência.

Alguns dos hotéis se manifestaram quanto à autonomia relativa aos níveis 

hierárquicos. Segundo os gestores a “autonomia é proporcional ao cargo que (o 

funcionário) ocupa”, na prática, talvez, seja possível que a autonomia atrelada ao 

cargo encontre explicação no fato que, em empreendimentos hoteleiros, os 

funcionários de linha de frente são, comumente, os de nível de formação mais baixo 

e de mais baixa remuneração na hierarquia da instituição, conforme ressaltam 

Zeithaml e Bitner (2003), tornando-se difícil delegar poderes a esses níveis. 

02 (Dois) dos hotéis, por sua vez, defenderam a descentralização da decisão. 

Os gestores afirmaram que “não existe centralização, o funcionário tem poder de 

decisão”. Contudo, o funcionário deve, posteriormente, comunicar a ocorrência das 

situações em livro próprio, ou comunicar ao gestor para que, em momento devido, a 

ocorrência seja discutida em reunião, assim como a forma como foi contornada a 

situação ou recuperada a falha. Segundo os gestores “o importante é que o cliente 

saiba que alguém tentou resolver o problema dele” e que “não existe o minutinho”, 

referindo-se ao fato de não fazer o cliente esperar para ter sua solicitação atendida 

ou seu problema resolvido. Tal postura encontra-se positivamente pautada na teoria 

segundo a qual a equipe de contato com o cliente, se devidamente motivada e com 

autonomia, recupera situações de falhas no serviço, levando à satisfação do cliente 

e constituindo-se em excelentes oportunidades geradoras de vantagem competitiva 

(BITNER, 1992). 
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4.1.2.4 – Influência das pessoas de contato na qualidade  percebida pelos hóspedes 

Categoria Pessoas de Contato Componentes Exemplos Freqüência 
Unidade de análise 

6 – Influência das pessoas de 
contato na qualidade percebida 
pelos hóspedes 

Influencia “influencia totalmente”, 
“influencia sem dúvida”, 
“influencia com certeza” 

Impressão “eles passam exatamente o que 
recebem de nós”, 
“a primeira impressão é a que fica” 

Percepção “percepção de que a gente se 
preocupa com ele, que ele é o 
principal”, 
“só você torna o ambiente de trabalho 
agradável, é perceptível ao cliente”, 
“o funcionário tem maior motivação 
quando ele percebe que pode agir 
espontaneamente e não estão sendo 
controlados”, 
“grande família”.    

Atendimento “o atendimento é primordial”, 
“passamos por vários casos assim no 
atendimento”, 
buscar pessoas felizes com o que 
“fazem” 

Funcionários “lidamos diretamente com todos os 
funcionários”, 
“cartão de visitas”, 
“se o cliente reclama e os 
funcionários têm argumentos 
suficientes, ele muda”, 
“o hóspede perguntou ao funcionário 
se o apartamento era confortável e 
ouviu que mal cabia a cama”, 
“o funcionário tem maior motivação 
quando pode agir espontaneamente e 
não estão sendo controlados”, 
“os funcionários são a alma do 
negócio”, 
“o funcionário diz que não pode fazer 
nada, passe para quem resolve”, 
“se não estiver bem, o funcionário 
pode ligar e avisar que não vem 
trabalhar aquele dia”. 

29

QUADRO 15: Influência das pessoas de contato na qualidade  percebida pelos hóspedes 
Fonte: Entrevistas (2008) 

 Em relação à influência das pessoas de contato na qualidade percebida pelos 

hóspedes (QUADRO 15), houve quase uma unanimidade em declarar a importância 

das pessoas de contato para a percepção da qualidade pelo cliente. Apenas 01 (um) 
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dos gestores afirmou que não acredita na influência das pessoas de contato. Para 

os demais gestores a impressão passada por estas é fundamental. As pessoas de 

contato foram descritas por eles como a “alma do negócio” ou o “cartão de visitas” 

do hotel e ressaltam que “elas passam exatamente o que recebem de nós (hotéis)” e 

“a primeira impressão é a que fica”. 

 A importância da percepção dos clientes quanto à atmosfera do ambiente 

também foi destacada na maioria dos hotéis. Na visão dos entrevistados “se você 

torna o ambiente de trabalho agradável, é perceptível ao cliente”. Os gestores 

ressaltaram, ainda, que através de um clima de “grande família” passa-se a 

“percepção de que a gente (hotel) se preocupa com ele (cliente), que ele é o 

principal”. Para tanto, em um dos hotéis foi colocada como fundamental a autonomia 

dos funcionários. O gestor frisou que “o funcionário tem maior motivação quando ele 

percebe que poder agir espontaneamente e não está sendo controlado”. De fato, a 

atmosfera de bem-estar entre os funcionários está altamente ligada à percepção de 

qualidade de serviço pelo cliente (ZEITHAML; BITNER, 2003). 

 Em alguns casos, declarações contundentes se revelam em falas do tipo: “se 

o cliente reclama e o funcionário tem argumentos suficientes ele muda”, seguidas da 

afirmação de que “o importante é o tratamento, a forma de conversar”. A análise 

dessas falas sugere duas situações distintas: a primeira diz respeito ao poder de 

convencimento do funcionário, não necessariamente resolvendo o problema do 

hóspede; a segunda situação poderia ilustrar a habilidade do funcionário em 

contornar problemas “recuperando falhas”, habilidade esta que, segundo Walker 

(1995), é responsável pela conversão das falhas em satisfação em ¼ (um quarto) 

dos casos em que há falhas nos serviços. 

 Situações específicas ocorreram em se tratando de qualificação da mão-de-

obra local. Segundo o gestor de 01 (um) dos hotéis pesquisados, apesar de haver 

treinamento de funcionários, estes, não raro, recomendam um outro hotel para os 

hóspedes, por ser mais novo e confortável, ou por que o apartamento do hotel é 

pequeno e “mal cabe a cama”. O gestor afirmou que passa “por vários casos assim 

no atendimento”. Situações que fogem do script ou roteiro no front stage, ações 

incompatíveis com o que é definido nos bastidores, ou seja, conflitos front/back

stage. Também foi dito em outro hotel que no front stage, “o funcionário tem 

obrigação de estender a mão e dizer seja bem vindo”, o que retrata mais uma vez a 
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existência de trabalho emocional, segundo o qual se deve sorrir mesmo que se 

esteja zangado (GRAYSON, 1998; GRAYSON; SHULMAN, 2001). Ao mesmo tempo 

observou-se nesse mesmo hotel uma tentativa de atenuar esse trabalho emocional 

quando o gestor colocou que “se o funcionário não estiver bem, pode ligar para o 

hotel e avisar que não vem trabalhar aquele dia”. Estudiosos sugerem que para 

auxiliar a redução do stress do trabalho emocional devem-se, por exemplo, adotar 

pausas como medida (ZEITHAML; BITNER, 2003). 

 Expressões como “buscar pessoas felizes com o que fazem” se apresentam 

no discurso do gestor de um dos hotéis, para o qual ao funcionário não basta 

habilidade técnica, mas é necessário também ter inclinação para serviços, 

corroborando assim com pesquisadores como Zeithaml e Bitner (2003). 

 Percebeu-se que, embora haja um discurso uniforme a respeito da 

importância do funcionário no contexto de serviços, em apenas 03 (três) dos hotéis 

pesquisados é desenvolvido treinamento de desenvolvimento humano/pessoal. Em 

01 (um) deles foi encontrado o discurso compatível com a teoria que declara que se 

o funcionário tem liberdade, tem maior motivação, age sem medo. Da mesma forma 

se o ambiente de trabalho é agradável, o cliente percebe, ou seja, ao gerar 

satisfação para o funcionário, promovendo sua autonomia, evitam-se desempenhos 

problemáticos, minimizando conflitos aparências e realidade (GRAYSON; 

SHULMAN, 2001). Além disso, conforme afirma Grove, Fisk e Dorsch (1997), o 

pessoal de contato representa uma grande parcela na determinação da excelência 

em serviços e influencia a recompra pelo que dizem, a forma como agem e através 

de sua aparência. 

4.1.2.5 – Realização de pesquisas a respeito do atendimento 

Categoria Pessoas de Contato Componentes Exemplos Freqüência 
Unidade de análise 

8 – Realização de pesquisas a 
respeito do atendimento 
oferecido pelo hotel 

Formulários “através de formulários nos 
apartamentos”, 
“formulários no apartamento e café da 
manhã”, 
“formulários na recepção”, 
“formulários nos check-outs,  com 
rostinhos”, 
“formulário abrange parte física e 
serviços” 

32
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Caixa de
sugestões 

“coleta-se informações através da 
caixa de sugestões”, 
“localizamos o cliente e damos uma 
posição do que foi feito”, 

Pós-venda “telefonamos para saber o que ele 
acho e ele se surpreende” 

Freqüência “toda semana”, 
“diárias”, 
“durante os check-outs”  

Programa de 
incentivo

“programa de incentivo ao hóspede 
para responder”, 
“programa de incentivo ao funcionário 
do mês” 

Freqüência 
de respostas 

“a freqüência das respostas é baixa”, 
“programa de incentivos gera volume 
de formulários bom”, 
“hoje o percentual dos que 
respondem é de 15%”, 
“a maioria deles responde”, 
“toda semana recolhe-se na faixa de 
10 a 15 questionários”.  

QUADRO 16: Realização de pesquisas a respeito do atendimento 
Fonte: Entrevistas (2008) 

 Quanto à realização de pesquisas a respeito do atendimento oferecido pelo 

hotel (QUADRO 16). Em 02 (dois) dos hotéis foi registrado o uso de caixa de 

sugestões e conversas informais. Os demais utilizavam os já citados formulários no 

apartamento, responsáveis também pela coleta de informações a respeito do 

atendimento. 

Segundo alguns dos gestores, os formulários são respondidos mediante 

“programa de incentivo”: um sorteio mensal de um fim de semana no hotel ou um 

desconto na tarifa. Os formulários são aplicados durante o check-outs. Os hóspedes 

“respondem naturalmente” enquanto esperam sua conta. Os gestores afirmaram 

ainda que as resposta obtidas são discutidas em reuniões posteriores. 

 Em um hotel foi colocado que as solicitações são feitas imediatamente, o que, 

segundo o gestor, lhes tem rendido elogios e fidelidade do cliente. Nesse mesmo 

hotel, e em outro, foram apontados como fatores de fidelidade contatos posteriores à 

saída dos hóspedes do hotel por telefone ou e-mail para coletar opiniões e 

sugestões, “telefonamos para saber o que ele achou e ele se surpreende”, ou dar o 

retorno de suas solicitações (pós-venda). “Localizamos o cliente e damos uma 

posição do que foi feito”, o que segundo os gestores, se reverte em fidelidade. A 

satisfação é avaliada após o consumo, comparando expectativas com desempenho 
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percebido (GRONRÖOS, 2004; LOVELOCK; WRIGHT, 2005). Outro hotel afirmou, 

ainda, que pratica o pós-venda, mantendo contato direto com os hóspedes no café 

da manhã, para ouvir cada cliente, pois segundo o gestor, “tem que ouvir cada 

cliente e suas necessidades, personificar”. 

 Quanto à freqüência de respostas ao formulário na ausência de estímulos, a 

freqüência foi considerada baixa em 03 (três) dos hotéis. Os gestores 

acrescentaram, ainda, que os clientes quando se manifestam o fazem para criticar 

(negativamente).

Em 02 (dois) outros hotéis, os gestores ressaltaram que a rotatividade de 

pessoal é alta, sendo frisado novamente, por um deles, a dificuldade com a mão-de-

obra local, e que em resposta foi criado o “programa de incentivo ao funcionário do 

mês”, uma bonificação para estimular os funcionários. O outro gestor justificou o fato 

a falhas na seleção e má administração anteriores, o que, segundo o gestor, tem 

gerado reclamações do cliente e um alto “turnover”. A teoria prevê tal acontecimento 

e diz que, se empresa pressiona o funcionário com práticas negativas, este reage 

com baixa motivação e insatisfação, o que provoca saída, ressaltando que a 

satisfação do funcionário e a do cliente estão inter-relacionadas (ZEITHAML; 

BITNER, 2003). 

 Pelo exposto, verifica-se que se o pacote de benefícios não atende às 

expectativas do cliente, estas - criadas por promessas ou baseadas em experiências 

anteriores - há reclamação. Da mesma forma, funcionários não satisfeitos também 

não permanecem na empresa (NORMAN, 1994; BEKIN, 1995). 

 Mesmo que tal prática tenha sido verificada em apenas 02 (dois) dos hotéis, 

confirma-se que o pós-venda é imprescindível para a retenção de clientes uma vez 

que a teoria defende que o que conta é a qualidade sob o ponto de vista do cliente 

(GRONRÖOS, 2004). Vê-se também, que as pesquisas feitas nos hotéis ainda são 

incipientes, feitas em formulários próprios do hotel e na maioria das vezes com baixo 

retorno e estímulo de respostas, o que demonstra que a pesquisa que revela o 

retorno do serviço prestado ainda é pouco valorizada. Levitt (2001) atenta para este 

fato e defende que a qualidade só é alcançada se envolver toda a organização na 

busca da satisfação das necessidades do cliente e, portanto só é possível quando 

se identifica aquilo que a desencadeia.  
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4.1.2.5 – Fator prioritário para a escolha do hotel pelo cliente

Categoria Pessoas de Contato Componentes Exemplos Freqüência 
Unidade de análise 

8 – Fator prioritário para 
escolha do hotel pelos clientes 

Espaço físico “pela sua área e paz, sem barulho”, 
“qualidade nas suas decorações e 
limpeza”

Qualidade de 
atendimento 

“pela qualidade do atendimento e 
serviço”, 
“qualidade nos seus serviços”, 
“vieram, gostaram e recomendaram” 

Excelência “excelência do serviço”, 
“serviço estável e superior aos 
demais do mercado” 
“somos o melhor hotel da cidade” 

Reservas “o maior fluxo de reservas vem da 
internet”, 
“o maior fluxo de reservas se deve a 
comunicação boca-a-boca”, 
“a reserva é feita baseada nos 
valores da tarifa” 

Inovações “introdução sempre de inovações “, 
“novos serviços, equipamentos e 
equipe feliz, prestativa, motivada, 
atenciosa”, 

Café da
Manhã

“como gosta do café da manhã”, 
“qualidade e quantidade do café da 
manhã”,
“melhoria do café da manhã, da sua 
apresentação e do ambiente”. 

21

QUADRO 17: Fator prioritário para a escolha do hotel pelo cliente 
Fonte: Entrevista (2008) 

No que diz respeito ao fator que os gestores acreditam ser prioritário para a 

escolha do hotel pelo cliente (QUADRO 17), em 02 (dois) dos hotéis esta escolha se 

deve ao espaço físico, não havendo referência aos serviços. Num outro hotel a 

referência feita diz respeito ao valor da tarifa. O gestor coloca que “a reserva é feita 

baseada nos valores da tarifa”, e que este fator atrairia maior número de seus 

clientes, além da qualidade do café da manhã, citado também em 02 (dois) outros 

hotéis, que frisam a “qualidade e quantidade do café da manhã” como atrativas e 

dignas de elogios nas pesquisas feitas junto aos clientes.

Nos demais hotéis, o fator de atratividade apontado é o atendimento e o 

serviço prestados conforme observado através de falas como: “serviço estável e 

superior aos demais do mercado”; “excelência em serviços”; “qualidade nos seus 
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serviços”; “equipe feliz, prestativa, motivada e atenciosa”; os gestores identificaram 

ações específicas como cadastro de cliente personalizado sobre gostos do tipo 

“quartos preferidos”, “tipo de travesseiro” e “preferências no café da manhã”. Um dos 

gestores colocou ainda que “o melhor hotel da cidade”, exemplificando com o fato do 

uso do crachá ser abominado no hotel. Segundo ele “o crachá torna as pessoas 

distantes. Defendemos que os funcionários devem se identificar e se prontificar em 

atender o hóspede”. 

A comunicação boca-a-boca também foi enfatizada como fator prioritário na 

escolha por 02 (dois) dos hotéis. Os gestores frisaram que os clientes “vieram, 

gostaram e recomendaram”. Esse tipo de comunicação é visto como referência que 

as pessoas utilizam na formação de suas expectativas individuais, se não se tem 

experiência anterior com o serviço em questão (LOVELOCK; WRIGHT, 2005). 

Também foi colocada, por outros dois hotéis, a questão da inovação como 

característica determinante de atratividade, explicada pelos gestores como a 

“introdução sempre de inovações”, ou seja, introdução de novos equipamentos, 

serviços e manutenção da equipe motivada. 

Apenas 01 (um) dos gestores destacou a decoração como geradora de 

elogios, além da melhoria no café da manhã, que segundo o entrevistado “deu um 

diferencial”, pois “o café da manhã é a hora em que o executivo pára e percebe”, 

referindo-se, portanto, à observação voluntária e consciente de algo que se destaca, 

que salta aos olhos. Contudo, a percepção é vista de acordo com Schiffman e Kanuk 

(2000) como a resposta direta aos estímulos recebidos através dos sentidos. Essa 

intensidade varia de acordo com os estímulos propostos, conscientemente ou não.  

Assim, a empresa pode provocar sensações através de seus ambientes, resultando 

em julgamento positivo de qualidade. Deste modo, o que foi observado na prática 

dos hotéis contrapõe-se à teoria uma vez que a resposta aos estímulos foi colocada 

como voluntária e consciente: só se capta o que se despende tempo em observar. 
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4.1.2.6 – Efeitos da atmosfera do ambiente sobre os funcionários 

Categoria Pessoas de Contato Componentes Exemplos Freqüência 
Unidade de análise 

9 – Efeitos da atmosfera do 
ambiente sobre os funcionários 

Ambiente “um ambiente de trabalho ruim afeta 
em tudo né...”, 
“ambiente alegre para ele, repassa 
isso para o cliente” 
“melhoria na ambientação, 
decoração, fácil sinalização, ajuda no 
relacionamento com o cliente”, 
“ambiente arejado, moderno, 
iluminado” 
“formas diferenciadas, plantas, flores, 
nesse conjunto cria ambiente 
positivo”,
“o ambiente físico em si aparenta 
uma coisa bem tranqüila, calma”   

Som “no refeitório tem música, na 
lavanderia”, 
“a camareira tem autorização para 
ligar o som do apartamento enquanto 
limpa”,

Cores “existem até estudos que as cores 
influenciam no desempenho funcional 
da pessoa” 
“as cores geralmente são vivas, 
materiais que refletem luzes e cores” 
“multicoloridos com formas variadas” 

Funcionário “o funcionário não é uma máquina, 
tem seus problemas”, 
“os funcionários perceberam – não 
compra uniforme, também relaxaram 
no serviço”, 
“o ambiente físico calmo, tranqüilo, 
contudo, a chefia exercida deixava o 
funcionário muito preocupado”.  
“se não está satisfeito me avise” 

13

QUADRO 18: Efeitos da atmosfera do ambiente sobre os funcionários 
Fonte: Entrevistas (2008) 

Com relação ao efeito da atmosfera do ambiente sobre o funcionário 

(QUADRO 18), 08 (oito) dos gestores entrevistados afirmaram categoricamente que 

o ambiente exerce influência sobre o funcionário, e 02 (dois) deles disseram não 

saber se existe alguma influencia direta. 

Na narrativa foram destacados aspectos referentes ao bem-estar do 

funcionário que segundo os gestores, “não é uma máquina, tem seus problemas e 

aflições“ e necessita de “um ambiente alegre”. Para ele, pois, isto é repassado para 
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o cliente. Nessa mesma linha de pensamento, baseado em experiências anteriores, 

um dos gestores foi enfático ao ressaltar que uniformes velhos baixam a auto-estima 

do funcionário, pois, segundo ele, os funcionários “perceberam a não compra de 

uniforme e também relaxaram no serviço”, salientando ainda que quando este vê 

melhoria no ambiente, ajuda no relacionamento com o cliente. Realmente, a 

qualidade das interações consumidor/empregado pode ser afetada pelo ambiente 

físico em que ocorrem e o ambiente de trabalho sempre condicionará o 

comportamento das pessoas de contato, equipamento, conforto e sua própria 

aparência que também é julgada pelo consumidor (HOFFMAN; BATESON, 2003; 

ZEITHAML; BITNER, 2003). 

Foram ressaltados, também, fatores como música nos ambientes para 

melhorar o desempenho. Um dos gestores afirmou que “no refeitório tem música”, e 

outros dois colocaram que “a camareira tem autorização para ligar o som do 

apartamento enquanto limpa”; a decoração e sinalização, conforme observado na 

pesquisa, por um gestor, quando cita que a “melhoria na ambientação, decoração, 

fácil sinalização, ajudam no relacionamento com o cliente”; e a iluminação e 

ventilação, quando colocado o “ambiente arejado, moderno e iluminado”, como fator 

facilitador do desempenho. Há uma referência especial às cores. Em 01 (um) dos 

hotéis, destacou-se inclusive o conhecimento de estudos sobre como as cores 

influenciam no desempenho funcional das pessoas. Foi frisado o uso “cores 

multicoloridas com formas variadas”. Entretanto, o próprio gestor afirma serem esses 

parâmetros muito subjetivos para dar suporte à tomada de decisões. O efeito do 

ambiente geral de forma negativa, por sua vez, foi exposto em um dos hotéis ao 

relatar que o ambiente agora era calmo, tranqüilo, ao passo que a “chefia exercida 

anteriormente deixava o funcionário tenso” 

Pelo exposto, é possível verificar que, com exceção dos dois gestores que 

afirmaram não saber da influência direta do ambiente sobre os funcionários, existe 

uma consciência por parte dos demais gestores do efeito do ambiente sobre os 

funcionários, no que diz respeito à agradabilidade do ambiente. Contudo, percebe-se 

de forma geral uma falta de profundidade acerca dos estudos que abordam os 

efeitos do cenário de serviços. Referências foram feitas a respeito de formas, luzes, 

cores, música e até a própria forma de conduzir o relacionamento. Porém, embora 

conscientes dessas influências, os gestores parecem não acreditar no uso de 

estímulos sensoriais como resposta de satisfação. Na prática, os gestores 
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continuam a ignorar o que se mostrou eficiente através de estudos, conforme 

atestam Carvalho e Motta (2000). 

Através dos relatos, pode-se perceber o uso de ferramentas isoladas ou a 

ausência de declarações que retratem o reconhecimento de que não basta o 

ambiente ser somente agradável. Em parte, é preciso criar uma atmosfera geral que 

favoreça ações positivas, formada pelas características físicas do cenário, incluindo 

cores, cheiros, luminosidade, sons, temperatura, espaço, estilo e limpeza, que tem 

mostrado através de centenas de estudos que exercem influência sobre as 

motivações, produtividade e satisfação dos funcionários (HOFFMAN; BATESON, 

2003; BITNER, 1992). 

4.1.3 – Gerenciamento de impressões 

 Após a explanação do conceito de gerenciamento de impressões para fins 

dessa pesquisa, foi solicitado aos gestores que o descrevessem à luz da sua 

experiência nos hotéis. Os relatos trataram na verdade dos motivos que impedem 

uma maior atenção e investimento no ambiente físico e nas pessoas de contato. Os 

gestores observam uma visível diferença de postura quanto à decisão de 

investimentos. Segundo eles, se - por um lado há empresários que não têm 

consciência quanto à necessidade de novos investimentos no hotel, podendo-se 

observar em declarações como: “para fazer uma melhoria no meu apartamento, 

quanto aumenta a minha diária?”; “a sensibilidade deles é só no sentido financeiro, 

retorno do que vão ganhar” - por outro há empresários conscientes da importância 

de investimentos em melhorias e adaptações no ambiente e nas pessoas de contato 

onde é “preferível investir a acumular”. Desse modo, os gestores apresentaram-se 

muitas vezes limitados à visão do proprietário de retorno financeiro imediato. 

 Observou-se, porém, que ao descreverem o gerenciamento de impressões, 

os gestores faziam distinções sobre o tratar das evidências físicas e as pessoas de 

contato. Portanto, os discursos foram analisados em separado, baseando-se nas 

duas novas unidades de análise identificadas, evidências físicas e pessoas de 

contato que serão expostas nos tópicos a seguir. 
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4.1.3.1 – O Gerenciamento de impressões (evidências físicas) na visão dos gestores 

Categoria gerenciamento de 
impressões Componentes Exemplos Freqüência 

Unidade de análise 

1 – O gerenciamento de 
impressões no hotel 
(evidências físicas) 

Retorno
financeiro

“priorizar algumas coisas, preferimos 
investir a acumular”, 
“para fazer uma melhoria no meu 
apartamento, quanto aumenta a 
minha diária”, 
“a sensibilidade  deles é só no sentido 
financeiro, retorno do que vão 
ganhar” 

Cores “as cores foram pensadas dentro da 
harmonia, são cores que dão prazer, 
leve, escura”, 
“acredito que cores influenciam, tem 
seu efeito, porém é difícil atrair todo 
mundo”, 
“eu gosto de gores berrantes, se me 
põe no local com cores suaves, me 
deprime” 

Mudança “no ramo de hotelaria, todo dia tem 
coisa nova, não se pode parar”, 
“decorações diferentes”, 
“melhorias do apartamento e 
mudanças no lobby”, 
“o mercado hoteleiro está mudando 
muito”,
“existe uma proposta de 
reestruturação do hotel”, 
“os hotéis de cadeia internacional que 
estão chegando com certeza se 
preocupam com decoração e 
ornamentação”.   

11

QUADRO 19: O Gerenciamento de impressões (evidências físicas) na visão dos gestores 
Fonte: Entrevistas (2008)  

Quanto às evidências físicas (QUADRO 19), em alguns casos, percebe-se 

uma valorização das cores para o estabelecimento da harmonia. Por exemplo, 

quando um dos gestores coloca que “as cores foram pensadas dentro de uma 

harmonia, são cores que dão prazer, leves, não escuras”. No outro extremo observa-

se certa despreocupação ou um desconhecimento acerca do uso das cores 

integrado a um conjunto de elementos como ferramenta de gerenciamento de 

impressões, o que é refletido no uso das cores como fenômeno isolado, no qual 
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segundo outro gestor seria “difícil de atrair todo mundo”. Também revelando o efeito 

das cores sobre si mesmo, um dos gestores colocou que gostava de cores 

berrantes. Segundo ele cores suaves o deprimiam. No entanto o hotel do referido 

gestor apresenta cores suaves. 

Pôde-se observar, ainda que há uma preocupação com o mercado à medida 

que um dos hotéis destaca a chegada ao mercado local de hotéis de cadeia 

internacional que segundo ele, “hão de se preocupar com decoração e 

ornamentação”. O gestor colocou ainda que este fato foi utilizado como argumento 

para sensibilizar os proprietários quanto à necessidade de melhorias. Relatou ainda 

que já havia sido apresentada uma proposta de “melhorias nos apartamentos e no 

lobby” e que não tinha obtido resposta até o momento da entrevista. 

Em 02 (dois) outros hotéis foi ressaltada, também, a questão de adaptação 

dos aspectos tangíveis e intangíveis aos mercados nos quais se insere o projeto, 

pois, segundo os gestores, “o mercado hoteleiro está mudando muito”. Um dos 

gestores coloca que o conjunto (evidência física e pessoas de contato) deve ser 

muito valorizado em hotelaria. De fato, conforme observado pela Associação 

Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH, 2006), os novos projetos dos hotéis estão 

mais sensíveis que técnicos, tendo o consumidor como centro.

Pode-se inferir, portanto, que muitas vezes a prática do gerenciamento de 

impressões encontra obstáculos mais consistentes na visão de mercado dos 

proprietários dos estabelecimentos que limitam as ações dos gestores. Observa-se 

ainda a existência de gestores que desconhecem o potencial de uso do cenário de 

serviços como ferramenta mercadológica que, conforme afirmam Hoffman e Bateson 

(2003), pode gerar vantagem num mercado altamente competitivo. Os hotéis 

utilizam ferramentas tangíveis de forma pulverizada, ou, ainda conforme o cliente, 

vai se manifestando e indicando aquilo que o desagrada. De certa forma tal situação 

pode retratar um estado de vulnerabilidade das organizações, visto que os 

consumidores nem sempre têm a consciência daquilo que o desagrada ou 

proporciona prazer (SCHULTZ;SCHULTZ, 2003). O que as organizações podem 

fazer é criar ambientes que desencadeiem sensações agradáveis e proporcionem 

comportamentos de aproximação do cliente, podendo afetar significativamente as 

vendas (CARVALHO;MOTTA, 2002). Tais sensações definem a satisfação do 

cliente. Conforme ressalta Levitt (2001, p.30), “as sensações são mais importantes 
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que as coisas que a desencadeiam”, e definem muitas vezes a própria sobrevivência 

da empresa. 

 4.1.3.2 – O Gerenciamento de impressões (pessoas de contato) na visão dos 

gestores

Categoria gerenciamento de 
impressões Componentes Exemplos Freqüência 

Unidade de análise 

2 – O gerenciamento de 
impressões no hotel (pessoas 
de contato) 

Atendimento “a qualidade de atendimento está 
sendo o diferencial” 

“não adianta o hotel ser luxuoso e as 
pessoas serem frias, como já 
ouvimos aqui”, 

“o maior pecado é na qualidade de 
atendimento, principalmente aqui em 
João Pessoa” 

Pessoas “quando há respeito entre as pessoas 
a equipe consegue trabalhar, somos 
uma engrenagem”, 

“as vezes as pessoas são certas nos 
lugares errados”, 

Gente “na hotelaria a gente trabalha com 
uma mercadoria muito ruim, chama-
se gente, gente se perde rápido”, 

“não adianta ter gente que trate bem 
e o cliente se sente mal no ambiente” 

Serviço “quanto mais serviços oferecer, mais 
você estará dentro do mercado”, 

“são raros os empresários que tem 
essa visão de dar melhorias para o 
funcionário, para que isso volte em 
melhor qualidade de serviço”. 

10

QUADRO 20: O Gerenciamento de impressões (pessoas de contato) na visão dos gestores 
Fonte: Entrevistas (2008)  

Ao descreverem o gerenciamento de impressões baseando-se em suas 

experiências, pode-se deduzir que, em relação às pessoas de contato (QUADRO 20       

), os gestores consideram a qualidade no atendimento como relevante e que a 

mesma constitui-se em um diferencial de mercado para as empresas. Ao mesmo 

tempo, os gestores levantaram problemas como a mão-de-obra local, conforme 

observado na seguinte colocação de um dos gestores: “o maior pecado é na 

qualidade de atendimento, principalmente aqui em João Pessoa”. No mesmo hotel 
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foi dito que geralmente os hotéis se preocupam com o aspecto físico, oferecendo 

luxo, mas o atendimento é frio. Segundo ele “não adianta o hotel ser luxuoso e as 

pessoas serem frias” como já havia escutado de clientes que se hospedaram em 

outros hotéis da cidade.

Foi salientada também, por parte dos gestores, a importância da harmonia 

atendimento/ambiente. Segundo eles “não adianta ter gente que trate bem e o 

cliente se sentir mal no ambiente”. A ABIH (2006), por sua vez, ressalta que os 

novos projetos de hotéis tendem a fugir da impessoalidade dos mega-

empreendimentos que dão a impressão de “estar em qualquer lugar”. Os projetos 

são mais sensíveis e devem oferecer serviços perfeitos e pessoais. 

Outro gestor afirmou que ocorriam falhas na seleção em seu hotel devido a 

deficiências na gestão de pessoal do gestor anterior. Segundo ele, “às vezes as 

pessoas são certas nos lugares errados”, indicando que as pessoas eram alocadas 

em funções incompatíveis com suas habilidade, ocasionando insatisfação do 

funcionário e conseqüente comprometimento da qualidade do serviço, assim como 

uma alta taxa de turnover  no hotel. 

A importância do trabalho em equipe também foi ressaltada por um dos 

hotéis, assim como ao respeito entre os envolvidos, vistos pelo gestor “como peças 

numa engrenagem”. De forma oposta, em outro hotel foi ressaltada a dificuldade de 

lidar com o elemento humano. Segundo o gestor “na hotelaria se trabalha com uma 

mercadoria muito ruim, chama-se gente, gente se perde muito rápido”. 

 Os gestores apontaram também para o serviço como diferencial. Num dos 

casos, o gestor enfatiza que “quanto mais serviços oferecer, mais você estará no 

mercado”. Em outro depoimento é a sensibilidade dos empreendedores, com 

relação ao bem estar do funcionário, que recebe elogios. Nesta visão não é 

suficiente oferecer bons salários. O gestor afirma que é preciso ver condições gerais 

de saúde e de trabalho, com a consciência de que o retorno é a melhoria da 

qualidade do serviço. Destacou-se que “são raros os empresários que têm essa 

visão de dar melhorias para o funcionário, para que isso volte em melhor qualidade 

de serviço”. É fato que a organização deve contemplar ações de marketing interno 

ou endomarketing, vendo o funcionário como cliente, no intuito de garantir seu 

envolvimento nos objetivos organizacionais (BEKIN, 1995). 
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 Após a análise dos depoimentos, é possível observar que nos hotéis 

pesquisados há uma consciência razoável quanto à qualidade do atendimento em 

serviços, como também na maioria dos casos observa-se a valorização do 

funcionário que é vista como garantia de obtenção da qualidade.

Na análise conjunta acerca da percepção dos gestores em torno do 

gerenciamento de impressões, é possível detectar que, ao contrário da falta de 

importância dada às evidências físicas, as pessoas de contato recebem maior 

atenção. Contudo, as ações são restritas se considerada, por exemplo, a falta de 

autonomia dos funcionários, fundamental para estabelecer confiança e assegurar 

expressões genuínas, que têm se revelado importantes para clientes em hotéis 

(GRAYSON;SHULMAN, 2001). Muitas vezes o fator limitante das ações e 

investimentos tanto no aspecto físico quanto em relação às pessoas de contato 

pareceu justificada pela falta de autonomia dos próprios gestores com relação aos 

empresários hoteleiros que visam lucros imediatos e não exatamente pela falta de 

consciência destes, conforme expostos nas entrevistas, o que resulta em uso de 

ferramentas tangíveis e de pessoal de linha de frente de forma isolada e talvez não 

adequada para obter resultados efetivos como a satisfação do cliente. Trazendo 

essa questão à luz da teoria, vale ressaltar que o aspecto físico e a gestão 

adequada de pessoas em ambientes de serviços causam impacto nas impressões 

do consumidor, devendo as organizações gerenciarem cuidadosamente as 

impressões emitidas (GOFFMAN, 2004). 
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5 – CONCLUSÃO 

Orientado pelo objetivo de compreender como o gerenciamento de 

impressões está sendo utilizado pelos hotéis na Paraíba, esse estudo buscou 

evidenciar a importância do gerenciamento de impressões a partir da perspectiva 

dramatúrgica que propõe o uso de ferramentas e o desenvolvimento de estratégias 

para tangibilizar os serviços e prover uma experiência mais satisfatória para o 

consumidor com o serviço prestado. 

 O gerenciamento de impressões, mensurado a partir do cenário de serviços, 

tem seu mérito na importância dos fatores tangíveis na avaliação da qualidade, bem 

como das pessoas que compõem esse cenário. Através da adoção da teoria do 

Gerenciamento de Impressões, opta-se por uma utilização mais sistemática dos 

aspectos positivos do ambiente para estimular a percepção da oferta de serviço com 

qualidade. Dado um ambiente de extrema competitividade, é natural que as 

empresas procurem formas de diferenciação mercadológica, e o gerenciamento de 

impressões vem a se constituir em um importante ferramental de marketing, embora 

ainda não se verifique uma larga aplicação dessa teoria. 

 Com relação ao objetivo de analisar como se dá o gerenciamento de 

impressões nos hotéis, verifica-se através da análise de conteúdo das entrevistas 

que de forma geral os hotéis não têm explorado todo o potencial do seu cenário 

como ferramenta mercadológica para estabelecer vantagem competitiva a partir 

desse elemento. Observa-se, contudo, uma maior consciência com relação às 

pessoas de contato. 

  No que se refere à identificação das ferramentas de gerenciamento de 

impressões relacionadas às evidências físicas nos hotéis. Os dados permitem inferir 

que não há um aproveitamento global das evidências físicas que tangibilizam os 

serviços, talvez pelo próprio desconhecimento por parte dos entrevistados da teoria 

de Gerenciamento de Impressões que defende o uso dessas evidências como 

ferramenta mercadológica, traduzida em estratégias e táticas integradas. 

 Convém ressaltar o uso de ferramentas com preocupações pulverizadas em 

relação à decoração, luzes, cores e seus significados. Porém ainda carentes de 

integração a outros fatores tangíveis em um conjunto homogêneo capaz de provocar 
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apelos sensoriais reversíveis em comportamentos desejados pela empresa, 

compondo uma única e eficiente ferramenta de gerenciamento de impressões. 

Quanto à identificação das ferramentas de gerenciamento de impressões 

relacionadas às pessoas de contato nos hotéis, pode-se afirmar que os gestores 

reconhecem que as pessoas de contato influenciam a qualidade percebida pelo 

cliente, destacando assim, a importância de um bom atendimento, pautado em 

normas, em alguns casos, com autonomia em outros. Observa-se a utilização de 

ferramentas que compreendem atitudes positivas em relação ao cliente, podendo-se 

frisar, inclusive, a excelência no atendimento. Contudo, a autonomia não concedida 

ou concedida de forma relativa ao funcionário pode comprometer a performance do 

mesmo e a agilidade na tomada de decisões na linha de frente que favoreçam o 

cliente. Parte-se do pressuposto de que a satisfação do cliente e a do funcionário 

estão interligadas e que a concessão de autonomia é uma forma de valorizar o 

funcionário e conseqüentemente contribuir para sua satisfação. 

Referindo-se à visão dos gestores dos hotéis acerca do gerenciamento de 

impressões para geração de satisfação dos clientes, é lícito afirmar que os 

entrevistados reconhecem a importância das ferramentas de gerenciamento de 

impressões. Embora não as utilizem de forma consciente e dirigida, os próprios 

gestores consideram que os hotéis do Estado necessitam de melhoria nesse campo 

e apontam o aspecto financeiro e a baixa qualificação da mão-de-obra local como 

motivadores dessa situação. 

Cabe salientar que as pessoas de contato tiveram uma valorização maior por 

parte dos gestores do que as evidências físicas o que retrata a carência de atenção 

desses aspectos por parte dos hotéis. 

Conclui-se, portanto, que o gerenciamento de impressões está sendo utilizado 

de forma incipiente pelos gestores dos hotéis no Estado da Paraíba. Os gestores 

pesquisados talvez, por não conhecerem a teoria, parecem voltados, quase sempre, 

para ações isoladas, em sua maioria, voltadas para pessoas de contato, devendo-se 

observar também de forma mais acurada o planejamento e ordenamento de ações, 

explorando melhor o cenário de serviços como um todo. Sabendo-se que os 

aspectos físicos e sociais somados provocam impacto e podem determinar a 

percepção positiva da qualidade e conseqüente satisfação. 
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5.1– CONTRIBUIÇÕES PARA OUTROS ESTUDOS 

O presente estudo evidencia o gerenciamento de impressões como 

fundamental na gestão dos hotéis e oferece diretrizes ao seu uso através do cenário 

dos serviços com qualidade. Porém, deve-se ressaltar que a teoria do 

Gerenciamento de Impressões provê uma visão diferente das técnicas que podem 

ser usadas para desenvolver estratégias e táticas a partir da compreensão de 

processos aplicáveis a práticas empresarias. Assim, novos estudos poderão 

aprofundar os conhecimentos inerentes à aplicação do gerenciamento de 

impressões no setor de serviços, tais como: 

a) Investigar a visão do funcionário visto que esse desempenha um papel vital no 

gerenciamento de impressões e não foi aqui analisado; 

b) Desenvolver estudos acerca do impacto do gerenciamento de impressões na 

satisfação do cliente, obtendo assim a comprovação da efetividade das ações 

empregadas e a qualidade percebida. 

c) Pesquisar o gerenciamento de impressões em outros serviços, a exemplo de 

consultórios médicos e escolas, serviços vistos como essenciais e de alto contato 

entre o prestador de serviço e o cliente. 
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APÊNDICE A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS – CCSA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – PPGA 
CURSO DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

ROTEIRO DE ENTREVISTA

Número da entrevista :

Esta entrevista é parte de uma pesquisa de mestrado, onde estamos interessados 
em identificar as percepções dos gestores dos hotéis acerca do ambiente físico e do 
pessoal de contato e atendimento. O estudo consiste em verificar como a 
administração dos hotéis percebe o papel do cenário (evidências físicas e 
funcionários de contato) para gerenciarem as impressões dos clientes/hóspedes 
acerca da qualidade do serviço prestado. Essa pesquisa visa contribuir para o 
estabelecimento de serviços hoteleiros com qualidade. 

Ressaltamos que as informações obtidas serão utilizadas única e exclusivamente 
para fins acadêmicos. Gostaríamos ainda de solicitar sua autorização para que a 
entrevista possa ser gravada, visando um melhor aproveitamento da análise das 
informações, contudo, não serão identificados os entrevistados ou os 
estabelecimentos correspondentes. 

Obrigado pela sua colaboração. 

O ENTREVISTADO

 História 

 Experiência Profissional 

 Carreira 

A seguir serão sugeridos alguns questionamentos sobre o gerenciamento de 
impressões que o Sr.(a) deve ficar a vontade para responder, fazendo as colocações 
que julgar pertinentes: 

 O Sr.(a) conhece o gerenciamento de impressões? 

Para fins dessa pesquisa, o gerenciamento de impressões é definido como: 
“Comportamento que as pessoas desempenham para criar e manter impressões 
desejadas”.

A teoria do gerenciamento de impressões considera que o aspecto físico e gestão 
adequada de pessoas e ambientes de serviços causam impacto nas impressões do 
consumidor, devendo as organizações gerenciarem cuidadosamente as “impressões 
estimadas”.
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ASPECTOS TANGÍVEIS

1 – No que o hotel se baseia para projetar seus ambientes? 

 a) As impressões dos hóspedes do hotel são coletadas de alguma forma? 

 b) Que tipo de informações são coletadas junto aos hóspedes? 

c) Esses dados coletados são utilizados como subsídios para gestão do 

hotel? De que forma? 

2 – Já realizou alguma pesquisa junto aos hóspedes a respeito do ambiente físico do 

hotel?

3 – Qual a principal demanda de modo geral feita pelos hóspedes a respeito do 

serviço adquirido (hospedagem e demais serviços)? 

4 Acredita que o ambiente/decoração pode influenciar a qualidade percebida pelo 

cliente? De que modo? 

PESSOAL DE CONTATO

1 – Os funcionários de contato como os hóspedes recebem treinamento? 

a) Que tipo de treinamento é oferecido aos funcionários de contato? Com que 

freqüência?

2 – São estabelecidas normas para os funcionários de contato? Que tipo de 

normas? Qual finalidade? 

3 – A equipe de contato com o cliente tem autonomia para atender solicitações sem 

autorização prévia da gerência? 

4 – Acredita que os funcionários de contato influenciam a qualidade percebida pelos 

hóspedes? Como? 

5 – O que considera prioritário para a escolha deste hotel pelo cliente? 

6 – Já foram realizadas pesquisas junto aos clientes a respeito do atendimento 

oferecido pelo hotel? Com que freqüência ? 

7 – Acredita que a atmosfera do ambiente exerce influência sobre os funcionários? 

GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES

1 – Na sua opinião, de acordo com sua experiência e vivências, como o Sr. 

descreveria o gerenciamento de impressões nos hotéis do estado? 


