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GESTÃO DE SATISFAÇÃO E FIDELIDADE DO CLIENTE NA HOTELARIA: UM
ESTUDO SOBRE OS FATORES QUE INFLUENCIAM A SATISFAÇÃO E A
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MARIO ORESTES AGUIRRE GONZÁLEZ
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Orientador: Prof. Rubens Eugênio Barreto Ramos

Curso: Mestrado em Ciências em Engenharia de Produção

Esta tese objetivou o estudo dos fatores que contribuem para a satisfação e a fidelidade do

cliente, enfocando o modelo norueguês de índice de satisfação e fidelidade do consumidor,

aplicado no setor de serviço hoteleiro em Natal/RN, Brasil. A pesquisa teórica foi

direcionada para os conceitos de qualidade de serviços, satisfação e fidelidade do cliente,

modelos de sistemas de gestão da qualidade, índices nacionais de satisfação do cliente e

métodos que dimensionam a satisfação do consumidor. A pesquisa de campo foi realizada

no período de 1 a 24 de dezembro de 2004, com 381 turistas internacionais que se

hospedaram nos hotéis de Natal. As análises dos dados foram feitas através da estatística

descritiva e da análise de regressão múltipla. Os resultados evidenciaram que as principais

variáveis influenciadoras da satisfação foram: o quarto do hotel, a cordialidade de seus

funcionários, seu restaurante relativo a comida e o preço pago ao hotel que explicaram em

56,0% a variação da satisfação com os hotéis. Em relação aos construtos que influenciaram

a fidelidade dos hóspedes, encontrou-se: a satisfação dos hóspedes, a imagem do hotel e o

compromisso afetivo, os quais explicaram 53,0% da variabilidade dos dados. O

gerenciamento de reclamações resultou como um fator fundamental para a satisfação e a

fidelidade do turista.
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Program : Master of Science in Production Engineering

The objective of this thesis was studying the factors which contribute to customer’s

satisfaction and loyalty, focusing the Norwegian model of satisfaction and loyalty of the

consumer, applied in the sector of hotel services in Natal/RN, Brazil. The theoretical

research was led through the concepts of service quality, customer satisfaction and loyalty,

models of quality management systems, national index of customer’s satisfaction and

methods which evaluate the customer’s satisfaction. The field research was carried through

from December 1st  of 2004 to 24 st, among 381 international tourists who had been housed

in the hotels of Natal. The analyses of the data had been made through the descriptive

statistics and analysis of multiple regression. The results had evidenced that the main

precedents variables of satisfaction had been: hotel’s room, staff friendliness, hotel

restaurant food and price paid; these are factors which explained, in 56,0% the variation of

satisfaction with hotels. In relation to the constructs which had influenced the tourist’s

loyalty, were founds: tourist’s satisfaction, hotel image and affective commitment, which

had explained 53.0% of the data variability. The complaint management resulted as a basic

factor for the tourist’s satisfaction and loyalty.



viii

Resumen de la Tesis  presentada  a la UFRN/PEP como parte de los requisitos necesarios

para a obtención del grado de Magíster en Ciencias de Ingeniería de la  Producción.

GESTIÓN DE LA SATISFACCIÓN Y FIDELIDAD DEL CLIENTE EN HOTELES: UN
ESTUDIO SOBRE LOS FACTORES QUE INFLUENCIAN LA SATISFACCIÓN Y LA
FIDELIDAD DEL TURISTA INTERNACIONAL EN EL BRASIL.

MARIO ORESTES AGUIRRE GONZÁLEZ

Abril/2005
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Esta tesis objetivó el estudio de los factores que contribuyen para la satisfacción y la

fidelidad de los clientes, teniendo como foco de estudio el modelo noruegués de

satisfacción del consumidor, aplicado al sector de servicios hoteleros en la ciudad de

Natal/RN, Brasil. La investigación teórica fue direccionada para los conceptos de calidad

de servicios, satisfacción y fidelidad del cliente, modelos de sistemas de gestión de la

calidad, índices nacionales de satisfacción y métodos de medición de satisfacción del

cliente. La investigación de campo fue realizada en el período del 1 a 24 de diciembre de

2004, con  381 turistas internacionales que se hospedaron en los hoteles de la ciudad de

Natal. Los análisis de los datos fueron realizados mediante estadística descriptiva y análisis

de regresión múltiple. Los resultados evidenciaron que las principales variables

influenciadoras para la satisfacción de los turistas fueron: el cuarto del hotel, la cordialidad

del personal del hotel, la comida del restaurante y el precio que foi pago por el hospedaje,

que explicaron en 56,0% la variación de la satisfacción del turista con el hotel. Con

relación a los constructos que influenciaron la fidelidad de los turistas, resultaron: la

satisfacción de los turistas, el imagen del hotel y el compromiso afectivo, los cuales

explicaron en 53,0% la variabilidad de los datos. El gerenciamento de las reclamaciones

resultó ser un factor fundamental tanto para la satisfacción como para la fidelidad del

turista.
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Capítulo 1

Introdução

Esta tese apresenta um estudo sobre os fatores que influenciam a satisfação e

fidelidade do cliente, tendo como instrumento de aplicação o modelo norueguês de

satisfação do cliente proposto por Johnson et al (2001). A pesquisa foi realizada com os

turistas internacionais que se hospedaram nos hotéis da cidade de Natal/RN.

Este capítulo aborda aspectos como a contextualização referente à gestão da

satisfação e fidelidade do cliente; a caracterização do setor turístico e hoteleiro; os

objetivos; a relevância; as hipóteses de pesquisa; a metodologia utilizada para o

desenvolvimento do presente estudo e sua estrutura geral.

1.1 Contextualização da Satisfação e Fidelidade do Cliente

O setor de serviços vem adquirindo maior importância na economia mundial,

assim, na década de 1990, cerca de 73% do PIB e 78% do total de empregos nos Estados

Unidos eram proveniente do setor de serviços (Zeithmal e Bitner, 2003). Com o

desenvolvimento deste setor, a qualidade de serviços, a satisfação e a fidelidade do cliente,

ganharam incentivos para estudos mais detalhados.

A busca por ofertar qualidade nos produtos e serviços e, conseqüentemente,

garantir a satisfação dos clientes, começou a orientar estratégias de empresas no intuito de

consolidar suas posições diante dos concorrentes ou de crescer sua participação no

mercado (Machado, 2001). A idéia dominante era que bastava para as empresas

conseguirem níveis altos de satisfação para garantir que os clientes iriam continuar dando

preferência aos seus produtos e serviços ao longo do tempo.

Apesar desta idéia ter sido predominante na visão de muitos gestores, alguns fatos

se mostravam contrários a esta proposição. Pesquisas, como as de Reichheld (1996)
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indicavam que índices entre 60% e 80% dos clientes, que mudavam de fornecedor

consideravam-se plenamente satisfeitos ou muito satisfeitos. A relação entre a satisfação e

a fidelidade começou a ser estudada com maior detalhamento.

O conceito de fidelidade tornou-se ainda mais relevante, a partir do momento em

que as empresas começaram a perceber que a fidelidade de seus clientes é que garantiriam

retornos financeiros futuros. Fornell et al (1992), em suas conclusões, afirmam que clientes

fiéis não são necessariamente satisfeitos, mas clientes satisfeitos tendem a serem fiéis.

A importância da fidelidade na lucratividade das empresas, por vezes, tem mais

impacto que fatores como market share e custo por unidade. Neste critério, Reichheld

(1996) confirma que aumentar a retenção dos clientes da empresa em apenas 5% pode

trazer, como conseqüência, um aumento de até 100% no seu lucro, dependendo do tipo de

empresa. Assim, quanto maior é o tempo que uma empresa retém seu cliente, maior será o

lucro gerado individualmente.

Contudo, a satisfação e a fidelidade do cliente devem ser consideradas como

principais indicadores das empresas. Desta forma, as normas da série ISO 9000:2000 as

consideram como um dos quesitos principais. O mesmo comportamento é observado nos

requisitos dos prêmios nacionais de qualidade Malcolm Baldridge dos Estados Unidos, no

European Quality Award da Europa e no equivalente da Fundação para o Prêmio Nacional

de Qualidade do Brasil.

Nos últimos anos, estudos têm procurado estabelecer mecanismos que tentam

relacionar a qualidade do produto ou serviço, a satisfação do cliente, a fidelidade do cliente

e a lucratividade da empresa (Heskett, 1994; Reichheld & Sasser, 1996; Anderson, et al,

1997; Anderson & Mittal, 2000; Edvarsson, et al, 2000; Zeithaml & Bitner, 2001;

Gustafsson & Johnson, 2002). Os resultados dessas pesquisas resumidas em González at al

(2004) mostram que existe relação positiva entre a satisfação do cliente, sua fidelidade para

a empresa e a lucratividade das empresas.

O presente estudo direciona esta procura, pois visa encontrar os fatores que afetam

a satisfação do turista com o hotel e sua respectiva fidelidade. Este estudo está apoiado

pelas idéias de Jonhson & Gustaffson (2000), os quais afirmam que os temas de qualidade

de produtos e serviços, satisfação e fidelidade do cliente, deveriam ser estudados de

maneira sistêmica na qual se tenta descobrir quais características de qualidade influenciam

a satisfação do cliente e quais antecedentes levam a fidelidade do mesmo.
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1.2 Caracterização do setor turismo - hoteleiro

A indústria de turismo é considerada como uma das principais geradores de

emprego no mundo, pois, a cada dez empregos gerados, um pertence a este setor; ainda

mais, nos últimos anos, este setor vem apresentando um crescimento no mundo inteiro. O

desenvolvimento da globalização afetou não somente os negócios, mais também o

deslocamento de pessoas de um lugar a outro, na maioria das vezes, por lazer.

O surgimento do turismo não é recente, há indícios que nossos antepassados

praticavam o turismo por diferentes razões, por exemplo, as viagens da aristocracia no

império dos Incas (1400-1550), que realizam viagens de lazer e saúde às famosas fontes

termais da cidade de Cuzco. Na Europa, a viagem de Marco Pólo (1254-1324) à China, o

que contribuiu para a aproximação e intercâmbio cultural entre Europa e Ásia.

 Ao final do século XIX, na América do Norte, surge uma emergente classe social

que se beneficia das favoráveis condições sócio-econômicas e que reafirmava seu status

por meio de viagens, principalmente à Europa.

No período de recuperação econômica após a Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), junto com o desenvolvimento da aviação comercial surge o turismo de massas.

Neste contexto, o turismo foi se expandindo como conseqüência de uma necessidade de

relacionamento dentre as regiões e países, principalmente, políticos, sociais e econômicos.

Logo após, com o aparecimento das agências de viagem e do pacote turístico, as

férias no estrangeiro e as viagens intra-regionais longas ganharam popularidade. O turismo

foi consolidado como uma atividade econômica, fundamentada em expectativas de lazer,

descanso e hábitos de consumo diferentes dos rotineiros.

O turismo é formado por um amplo e diversificado conjunto de atividades

econômicas com importância destacada no setor de serviços, na indústria e no comércio em

geral. De acordo com dados do Programa de Diretrizes da Política Nacional de Turismo

(1995), no Brasil, 52 setores da economia são diretamente afetados pelo desempenho da

indústria turística, refletindo-se direta ou indiretamente sobre a geração de empregos.

O turismo no Brasil, ainda está em crescimento. De acordo com o Programa das

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PDNU), o turismo no ano de 2003 foi

responsável por 3,5% do PIB, ficando abaixo da Argentina em cuja participação foi de

11% de seu PIB e da média mundial que foi de 10%.
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Na cidade de Natal/RN o turismo internacional se encontra em crescimento,

conforme os dados da SETUR-RN, a participação do mesmo foi no ano de 2000 de 4,71%,

em 2001 de 5,76%, em 2002 de 8,91% e em 2003 de 13,82%.

O turismo tem como principal apoio logístico a hotelaria, com a qual brinda-se os

serviços de hospedagem necessários para o conforto do turista. Na atualidade, existem

hotéis que oferecem todo um conjunto de pacote de serviços, que vai desde a hospedagem,

alimentação, áreas de lazer até serviços de passeios. Convertendo-se assim, como um dos

principais fornecedores dentro da cadeia de suprimentos do turismo. Dados de

EMBRATUR-2003, sobre turismo internacional mostram que, do total de turistas

internacionais que visitam a cidade de Natal/RN, quase 70% utilizam os serviços dos

hotéis. Portanto, esta pesquisa centra-se em estudar os turistas internacionais que

utilizaram como meio de hospedagem os hotéis da referida cidade.

1.3 Objetivos da Tese

O objetivo deste trabalho é contribuir no estudo dos fatores que influenciam a

satisfação e fidelidade do turista internacional para com os hotéis da cidade de Natal/RN.

1.4 Relevância

                Na área acadêmica; visa-se contribuir para o estudo de fatores que afetam a

satisfação e fidelidade do cliente em geral, completando uma lacuna existente sobre

pesquisa com turistas internacionais, em serviços e em setor de serviços em particular;

contribuir na discussão de modelos teóricos que podem servir de base para construção e

fidelidade de clientes em hotéis. Em termos práticos, contribuir para um maior

conhecimento do turista internacional que visita a cidade de Natal/RN e se hospeda em

hotéis.

1.5 Metodologia Geral do Trabalho

            A metodologia adotada foi baseada nos procedimentos fundamentais para pesquisas

científicas, conforme a Figura 1.1. No início, foi realizado um levantamento bibliográfico

para compor a base científica na fundamentação teórica tendo, como referencial, artigos

científicos mais recentes nacionais e internacionais, livros e teses que abordam temas
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pertinentes aos assuntos: qualidade, satisfação, fidelidade, sistemas de gestão, prêmios

nacionais de qualidade e modelos nacionais de satisfação do cliente.

Com base no referencial teórico e os objetivos, planejou-se a pesquisa de campo

como um instrumento de coleta de dados. O formulário estruturado foi elaborado em

espanhol, inglês e português, e esteve baseado no modelo norueguês de satisfação do

cliente Norwegian Customer Satisfaction Barometer – NCSB, onde são delineadas as

variáveis que influenciam na satisfação do cliente. A pesquisa teve característica

quantitativa descritiva, o número de participantes na pesquisa foram 381 turistas

internacionais que se hospedaram nos hotéis de Natal/RN.

O contexto e 
interesse da

pesquisa

Objetivos

Pesquisa 
bibliográfica

Pesquisa de 
campo

Análise dos 
resultados

Conclusões e 
recomendações

Figura 1.1 – Metodologia do trabalho

1.6 Organização da Tese

              Este trabalho está dividido em cinco capítulos. O primeiro apresenta a introdução

que contextualiza as causas e mudanças do comportamento do turista que utiliza os hotéis

como meio de hospedagem. O segundo é formado pelo embasamento teórico, no qual se

fundamenta através da literatura do objeto de estudo, no caso, a satisfação e fidelidade do
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cliente, aplicando os modelos nacionais de índice de satisfação. O terceiro apresenta a

metodologia utilizada na execução da pesquisa, o que inclui, a população-alvo, o

dimensionamento da amostra, o instrumento de coleta de dados e a técnica de coleta e

análise dos dados. O quarto capítulo mostra os resultados com as análises e interpretação

da pesquisa de campo, diagnosticando o perfil dos turistas, além de identificar os fatores

que influenciam a satisfação e a fidelidade dos mesmos. O quinto capítulo é composto

pelas conclusões finais, as recomendações relacionadas ao trabalho, as limitações da

pesquisa e as indicações para estudos futuros.
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Capítulo 2

Satisfação e Fidelidade do Cliente

Neste capítulo é apresentada uma revisão da literatura de marketing sobre

qualidade, serviço, qualidade de serviço, satisfação do cliente e fidelidade do cliente.

Também são abordados os sistemas de gestão da qualidade, prêmios nacionais de

qualidade e os modelos índices nacionais de satisfação e fidelidade do cliente

desenvolvidos em países, os mesmos que na atualidade são considerados como principais

indicadores econômicos.

O capítulo consta de seis seções; as três primeiras apresentam conceitos e modelos

de qualidade de serviços, satisfação e fidelidade do cliente; na quarta seção é feita uma

revisão dos principais modelos de gestão relacionados à qualidade; na quinta seção são

apresentados os modelos índices nacionais de satisfação e fidelidade do cliente. A sexta

seção revisa trabalhos desenvolvidos sobre satisfação e fidelidade do turista, os mesmos

que utilizaram modelos nacionais de satisfação e fidelidade do cliente.

2.1 Qualidade de Serviços no Turismo

O setor de turismo está representado, na sua maioria, por empresas que brindam

serviços como são o caso dos hotéis, restaurantes, bares, agências de viagens, empresas

aéreas, drogarias, shoppings, guias de excursão, aluguel de carros e outras. Pelo mesmo, a

literatura sobre qualidade foi considerada tendo em conta esta característica.

2.1.1 Produtos versus Serviços

De acordo com Norman (1993, p.30), existem diferenças entre produtos industriais

e de serviços que tornam a administração de serviços distinta da administração da

manufatura. Grönroos (1995, p.36), ao se referir a serviço, declara que este é uma atividade

ou uma série de atividades de natureza mais ou menos intangível – que normalmente, mas

não necessariamente, acontece durante as interações entre clientes e empregados de
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serviços e/ou recursos físicos ou bens e/ou sistemas do fornecedor de serviços – que é

fornecida como uma solução aos problemas dos clientes.

Portanto, para uma melhor compreensão, é importante observar que as indústrias de

serviços têm características que lhes são próprias, e que diferem das indústrias

manufatureiras. A Tabela 2.1 caracteriza as principais diferenças entre elas.

Tabela 2.1 - Diferenças típicas entre indústrias Manufatureiras e Serviços

Indústrias manufatureiras Indústrias de serviços

Geralmente o produto é tangível. Geralmente o serviço é intangível.

A posse é transferida quando uma compra é
efetuada.

Geralmente a posse não é transferida.

O produto pode ser revendido. Geralmente o serviço não pode ser revendido.

O produto pode ser estocado por vendedores e
compradores

O serviço não pode ser estocado.

O produto pode ser demonstrado. Normalmente o serviço não pode ser
demonstrado com eficácia.

Produção, venda e consumo são feitos em locais
diferentes.

Produção, consumo e, freqüentemente, a venda
são feitos no mesmo local.

O consumo depende da produção. Produção e consumo geralmente coincidem.

O vendedor fabrica O comprador / cliente participa diretamente da
produção.

È possível o contato indireto entre empresa e cliente. Na maioria dos casos, o contato direto é
necessário.

Fonte: Norman (1993, p.31).

De acordo com Zeithaml & Bitner (2003, p.28), os serviços são ações, processos e

atuações. Os mesmos autores fazem a distinção entre Serviços e Serviço ao Cliente, na

qual consideram que os serviços abrangem uma ampla gama de indústrias dentre as

principais: indústria de transportes, de comunicações, negócios de atacado, negócios de

varejo, finanças, saúde, educação, hotéis, de manutenção, entretenimento e diversão. No

entanto, o Serviço ao Cliente é aquele prestado para dar apoio ao grupo de produtos

principais de uma empresa, na qual participam todos os tipos de empresas - fabricantes,

empresas de tecnologia de informação, empresas de serviço.
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De acordo com estas citações, se pode acrescentar que as atividades de manufatura

e de serviços diferem quanto a sua natureza, porém empresas de manufatura precisam de

algum tipo de serviço para a entrega de seus produtos, ao mesmo tempo, as empresas de

serviços, na sua maioria, utilizam os produtos manufaturados como meio de entrega de

serviço ao cliente.

2.1.2 Qualidade: do Setor Industrial ao Setor de Serviços

O conceito de qualidade é abstrato, de difícil definição e, por vezes, com conteúdos

diversos e distintos. Entretanto, personagens considerados gurus da qualidade definiram a

qualidade de diferentes enfoques. Segundo Shewart (1980), a qualidade é focalizada como

sendo objetiva e subjetiva. A qualidade como sendo as características objetivas do produto

que independem da existência do homem, e qualidade como resultados dos pensamentos,

sentimentos e sensações do contato com a realidade objetiva, ou seja, uma qualidade

subjetiva.

Na proposição de Deming (1990, p.124), qualidade é tudo aquilo que melhora o

produto do ponto de vista do cliente, assim, a qualidade deve ser medida levando-se em

consideração três partes principais: o produto em si; o usuário e como ele usa o produto; e

as instruções de uso, treinamento do cliente e disponibilidade de peças.

Juran (1990, p.12) define qualidade como “adequação ao uso”. Apesar da palavra

qualidade ter vários significados, dois deles são mais importantes: o desempenho do

produto e a ausência de deficiências. Com o desempenho adequado do produto, as

necessidades do consumidor são satisfeitas. Por outro lado, a presença de falhas leva

sistematicamente à insatisfação com o produto.

 Para Feigenbaum (1994, p.8), qualidade é definida como a combinação de

características de produtos e serviços referentes ao marketing, à engenharia, à produção e à

manutenção, através dos quais produtos e serviços prestados corresponderão às

expectativas do cliente. Para o autor, a qualidade é resultante da determinação do cliente e

não das áreas funcionais da organização.

Crosby (1990, p.31) afirma que qualidade é fazer bem desde a primeira vez, é

“conformidade com as especificações do design”, o que sugere que a atuação da empresa

deva estar concentrada na prevenção dos defeitos.
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Diante dos conceitos apresentados, as abordagens que podem ser distinguidas são

de que a qualidade é orientada ao produto/serviço resultante, aos processos produtivos e

aos clientes. Sendo que alguns autores combinam estas abordagens. De maneira geral,

qualidade pode ser entendida como sendo aquela característica do produto ou serviço que

define o cliente. A Tabela 2.2 apresenta um resumo das principais idéias dos autores na

definição de qualidade.

Tabela 2.2 – Resumo de Definições de qualidade.

Autor Conceito de Qualidade

Shewart Como sendo objetiva e subjetiva.

Deming Tudo aquilo que melhora o produto, do ponto de vista do cliente.

Juran Adequação ao uso.

Feigenbaum Resultante da determinação do cliente e não de áreas funcionais da empresa.

Crosby Conformidade com as especificações do design.

2.1.3 Qualidade de Serviço, Ciclo de Serviço e Momento da Verdade

 Os conceitos relacionados à qualidade de serviços estão representados basicamente

pelas idéias de Norman (1991); Albrecht (1998); Carlzon (1992); Parasuraman, Zeithaml,

& Berry (1988); e Zeithaml & Bitner (2003). No entanto, aparece uma outra determinação

como instrumento analisador da qualidade dos serviços, basicamente do ponto de vista dos

processos nos serviços, conhecido como Ciclo de Serviços e Momento da Verdade (MV).

Segundo Albretch (1998, p.36), um Ciclo de Serviços permite identificar cada

Momento de Verdade e, com isso, planejar e atuar para a qualidade olhando o conjunto da

experiência de serviço vivida pelo cliente. Em cada Momento de Verdade, o cliente

experimenta o serviço, e recebe uma parte do pacote de valor que irá formar, ao final, as

características do serviço.

Muitas obras têm abordado o assunto de Momento da Verdade, inclusive com

diferentes formas de referenciá-lo. Contudo, esta expressão ‘momento da verdade’ foi

usada pela primeira vez neste contexto pelo consultor gerencial sueco Richard Normann

(1991), que a sugeriu a Carlzon (1992) a aplicar este termo.
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Albrecht (1998, p.27) afirma que na administração de serviços, uma hora da

verdade é qualquer episódio no qual o cliente entra em contato com qualquer aspecto da

organização e obtém uma impressão da qualidade de seu serviço. Na mesma linha de

pensamento, Normann (1991, p.33), explica que a maioria dos serviços é resultado de

ações sociais que ocorrem no contato entre o cliente e os representantes da empresa de

serviços. Considerando a metáfora das touradas espanholas, podemos dizer que a qualidade

percebida é realizada no momento da verdade, quando o prestador de serviço e o cliente se

enfrentam na arena.

Wing (1998, p.149) é mais abrangente ao dizer que a hora da verdade é todo ponto

de contato de um cliente com uma empresa – quer por telefone, pessoalmente ou por

correspondência – é um ponto de prestação de serviço. É a hora em que o cliente forma

mais uma idéia e faz mais um julgamento sobre a empresa.

Para Gerson (1997, p.49), cada instante de interação com um cliente é um momento

da verdade. É a chance para os gerentes e seus funcionários representarem a empresa

positivamente e para satisfazer o cliente. Essas interações vão ter sucesso ou falhar,

dependendo do entrosamento estabelecido e de quão eficiente sua emprese se comunique

com o cliente.

Serson (1999, p.49) faz referência aos momentos de verdade relacionados ao setor

hoteleiro, afirmando que a estrutura de um hotel está alicerçada no tripé hospedagem,

alimentação e administração e, por isso, esses momentos relacionam-se, em muitas

ocasiões a mais de um aspecto.

Complementando este abordagem, Castelli (2003, p.130) define que o momento da

verdade se caracteriza pela interação que ocorre entre funcionários e hóspedes durante o

ato de consumo do produto-serviço hoteleiro, momento em que o hóspede vai examinar se:

está recebendo o prometido com tudo aquilo que ele tem direito; os seus desejos, suas

necessidades e suas expectativas foram atendidos; e foi compensado por aquilo que pagou.

A Figura 2.1 apresenta um conjunto de momento da verdade em um ciclo de serviços para

o serviço comum do check-in do hotel.
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Figura 2.1 - Ciclo do Serviço Check-in de Hotel (Fonte: Castelli, 2003).

Nos ciclos de serviço, é importante ressaltar que nestes momentos não somente são

observados os procedimentos técnicos na execução dos serviços, mas é incluída também a

emoção com que as pessoas os executam. São estas experiências que desencadearão os

efeitos multiplicadores positivos ou negativos. Em vista disso, todos os funcionários

deverão fazer de tudo para que tais momentos da verdade encantem o hóspede. Do

contrário, o hóspede levará no bolso uma fatura e a decisão de nunca mais voltar.

Segundo Albrecht (1998), uma das formas que dá mais resultados para conseguir

uma diferenciação no mercado consiste em relacionar a qualidade do serviço com a

qualidade do produto. Essa afirmação nos leva a refletir o que realmente está acontecendo

no mundo dos negócios, onde empresas de manufatura que, nas décadas passadas se

preocupavam somente em produzir, hoje buscam relacionar-se com seus clientes mediante

seus serviços durante e após a venda.

MVMV
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MVMV
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recepção

4. Verificar
reserva

5. Preencher a ficha de
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2.2 Satisfação do Turista

2.2.1 Definição de Satisfação do Cliente

Diversas definições foram apresentadas para a satisfação do cliente. Na visão de

Kotler (2000, p.58), a satisfação do cliente consiste na sensação de prazer percebida sobre

um produto em relação às expectativas do comprador. Se o desempenho alcançar as

expectativas, o cliente ficará satisfeito. Se o desempenho for além das expectativas, o

cliente ficará altamente satisfeito.

No parecer de Zeithaml & Bitner (2003, p.88), a satisfação é uma avaliação feita

pelo cliente com respeito a um produto ou serviço como contemplando ou não as

necessidades e expectativas do próprio cliente. A falha em ir ao encontro das necessidades

e expectativas dos clientes é pressuposta como causadora da insatisfação com o produto ou

o serviço. A satisfação do cliente é influenciada por atributos específicos do produto ou do

serviço e pelas percepções de qualidade.

Outra abordagem é apresentada por Anderson et al (1994), Vavra (1997) e Johnson

et al (2001), na qual a satisfação é definida mediante dois enfoques: como resultado de

uma transação específica e como resultado de uma percepção acumulada. No primeiro

enfoque, a satisfação do cliente é considerada como resultado da avaliação feita depois de

uma compra específica, em outras palavras, indica quão satisfeito o cliente está com o

produto ou serviço depois de concretizada a transação.

Por outro lado, no enfoque da satisfação acumulada, o conceito é construído como

resultado da experiência global de consumo de um produto ou serviço. De acordo com esta

definição, a satisfação do cliente deveria consistir parcialmente da experiência e da

percepção do produto ou serviço, incluindo dentre outros fatores: a experiência do cliente

na qualidade, as atividades de marketing, o mix da empresa, a imagem da empresa e as

expectativas relativas aos produtos e serviços.

De acordo com Kozak & Rimmington (2000), a satisfação do turista é importante

para o sucesso do mercado de destino, porque influencia na escolha do destino, o consumo

de produtos e serviços e na decisão de retornar. Vários pesquisadores, os quais são

referenciados na seção 2.7, têm estudado a satisfação do cliente na área de turismo e seus

resultados mostram que a satisfação do turista é importante, tendo uma relação positiva

com sua fidelidade.
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2.2.2 Operacionalização de Satisfação do Cliente

A importância de medir a satisfação do cliente não é recente, tem suas origens a

partir do surgimento da Total Quality Control – TQC, com as contribuições dos gurus da

qualidade, citados anteriormente, Shewart (1980), Deming (1990), Juran (1990), Crosby

(1990) e especialmente, Feingenbaum (1994) o mesmo que apresentou o termo TQC, onde

considera que a qualidade deveria de ser abordada como uma visão sistêmica na empresa.

De acordo com Bateson & Hoffman (2003, p.322), a operacionalização da medição

da satisfação do cliente é obtida por medidas diretas e indiretas. Medidas indiretas de

satisfação significam rastrear e monitorar registros de vendas, lucros e reclamações de

clientes, enquanto, medidas diretas são obtidas mediante a realização de pesquisas, sejam,

entrevistas diretas ou aplicação de questionários supervisionados.

Segundo Järvelin et al (1992), um estudo de satisfação do cliente deveria começar

questionando acerca dos fatores que influenciam a satisfação do cliente, quão importante

são aqueles fatores no geral e o nível de satisfação do cliente. Seguindo esse pensamento,

Naumann (1994) acrescenta que um problema com as pesquisas de satisfação é que um

programa pobre de satisfação do cliente fornece dados vagos e aumenta as expectativas dos

clientes. Assim, se expectativas são aumentadas e a performance da empresa permanece a

mesma, a satisfação geral diminuirá.

Conforme Heskett et al. (1997), existe uma explicação lógica do porquê clientes em

estudos de satisfação avaliam em “4” (em uma escala de 1 a 5) e ainda na fidelidade

tendem a avaliar menos. Muitos podem não desejar sofrer desgosto de um fornecedor de

produtos ou de serviço de longo tempo, porém se o serviço é menos que perfeito, os

clientes sentem que eles não podem dar ligeiramente um “5”.

A operacionalização da satisfação do cliente deveria ser levada mais a sério pelas

empresas e realizada com freqüência, de tal maneira que os clientes possam perceber, que

os esforços que a empresa faz por escutar suas avaliações, são informações importantes

para melhorar a qualidade no entendimento dos clientes.

2.3 Fidelidade do Cliente

O conceito de fidelidade possui definições distintas nos campos das ciências

comportamentais e da Psicologia. Anterior à década de 1970, o conceito de fidelidade era
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entendido apenas como um padrão de compras repetido, retratando uma abordagem

puramente comportamental. Bass (1974) considerava que as freqüências de repetição de

compra eram estocásticos, isto é, continham componentes randômicos e, portanto, não

podiam ser analisados.

Uma outra abordagem, referida a aspectos psicológicos foi introduzida por Jacoby

(1971), ao apresentar o conceito de fidelidade de múltiplas marcas. Sua abordagem

considerava que, dentro de um grupo limitado de marcas, estas podiam ser substituídas

entre si, desde que possuíssem alguns requisitos básicos de qualidade equivalentes. A

fidelidade a uma única marca somente era possível caso não houvesse a disponibilidade de

adquirir nenhuma outra marca concorrente.

Posteriormente, Jacoby & Kyner (1973), apresentaram o conceito de fidelidade

como sendo o de uma compra não randômica, em um período de tempo, de uma marca

específica, dentre um conjunto de outras marcas usando um processo de avaliação pelo

consumidor.

A abordagem psicológica foi reforçada, quando Jacoby & Chestnut (1978)

concluíram que a fidelidade associada ao ato de recompra - abordagem comportamental-

de um produto específico não é consistente, pois o consumidor pode ser fiel a múltiplas

marcas- multibrand loyalty- que podem ser substituídas entre si.

As proposições de Jacoby & Chestnut (1978) mantiveram inalteradas até que Dick

& Basu (1994) apresentaram um conceito de fidelidade baseada na abordagem psicológica,

com ênfase nos aspectos cognitivos, afetivos e conativos, além de introduzir uma discussão

sobre atitude relativa.

Outro conceito apresentado por Oliver (1999) é o de fidelidade superior -ultimate

loyalty-, onde o comprometimento de recompra de um produto ou serviço existe, mesmo

que seja passando por cima de situações adversas e a qualquer custo. Neste caso, os

esforços realizados pela concorrência são inócuos e incapazes de levar à deserção da marca

preferida.

Oliver (1999) ainda, apresenta a fidelidade sob duas formas distintas: Fidelidade

Pró-ativa e Situacional. Na Fidelidade Pró-ativa, o consumidor freqüentemente recompra a

marca, não considerando quaisquer alternativas. Na Fidelidade Situacional, outras

alternativas também não são consideradas, mas a escolha surge de uma situação especial

(exemplo: Uma festa). Um refrigerante preferido, consumido regularmente, constitui uma
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fidelidade pró-ativa, porém a mesma marca comprada somente para atender os convidados

de uma festa é considerada uma fidelidade situacional.

A seguir, serão apresentadas com maiores detalhes algumas das estruturas -

modelos existentes para a definição, abordagem e classificação de fidelidade.

2.3.1 Estrutura do Modelo de Jacoby e Chesnut

O modelo proposto por Jacoby e Chestnut (1978) tem como foco principal a

abordagem de aspectos psicológicos na questão da fidelidade. Nesta classificação,

apresentada na Figura 2.2, percebe-se que o ato de recompra nem sempre representa a

fidelidade à determinada marca. Outra observação é que o padrão de compra repetida de

uma outra marca também não significa a não-fidelidade.

Fidelidade Psicológica para:Compra repetida
de uma: Marca Específica Múltiplas Marcas Outra Marca Nenhum

Marca Específica Fidelidade
Verdadeira

Fidelidade a
Múltiplas Marcas

Recompra sem
Fidelidade

Comprador
Espúrio

Outra Marca Comprador Espúrio
de uma outra Marca

Fidelidade a
Múltiplas Marcas

Fidelidade a
outra Marca

Comprador
Espúrio

Figura 2.2: Estrutura do Modelo de Fidelidade de Jacoby & Chestnut (1978)

0s autores consideram que a única forma de conseguir a fidelidade verdadeira a

uma única marca é examinando aspectos como: a crença, a cognição, o afeto, a atitude, a

intenção e o conativo, que orientam o consumidor a determinada marca. Três condições

devem existir para garantir a existência de uma fidelidade verdadeira a uma determinada

marca:

(1) as informações que o consumidor detém sobre uma marca específica devem

colocá-la em posição superior aos dos concorrentes;

(2) as informações sobre a marca devem estar alinhadas com o posicionamento e a

atitude individual do consumidor;

(3) o consumidor deve possuir uma alta intenção de comprar determinada marca e

opor-se a marcas alternativas em situações de tomada de decisão.
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2.3.2 Estrutura do Modelo de Dick e Basu

Dick & Basu (1994) propuseram um modelo para fidelidade que tinha como base

os aspectos cognitivos, afetivos e conativos apresentados por Jacoby & Chestnut (1978),

porém, introduziram uma discussão sobre a atitude relativa na questão da fidelidade do

consumidor. O conceito de atitude relativa é entendido como o grau com que a avaliação

do consumidor de uma marca é dominante sobre a outra. Mesmo que aspectos

comparativos posicionem marcas próximas umas das outras, a dominação de uma marca

sobre as demais pode levar o cliente a tolerar adversidades para conseguir uma marca

específica.

O posicionamento relativo de uma marca em relação a uma outra é o que deve ser

considerado e não a avaliação absoluta. Podem existir situações onde diversas marcas

podem ter ótimas avaliações individualmente, porém com atitudes relativas baixas.

Em uma situação ideal onde todas as marcas recebessem uma avaliação máxima,

não haveria atitude relativa e todas seriam substituíveis entre si. Esta situação ocasionaria

uma fidelidade a múltiplas marcas. A fidelidade a uma única marca também pode ocorrer

em uma situação onde as avaliações às marcas sejam baixas, porém uma se destaque sobre

as demais gerando uma atitude relativa.

Dick & Basu (1994) correlacionam atitude relativa e repetição de compra,

conforme a Figura 2.3, de forma a identificar quatro comportamentos distintos do

consumidor: fidelidade verdadeira, fidelidade oculta, fidelidade falsa e fidelidade nula.
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Figura 2.3 - Estrutura do Modelo de Dick & Basu (1994)

A Fidelidade Verdadeira é aquela em que o consumidor apresenta uma alta atitude relativa

em relação à determinada marca e um alto comportamento de recompra.

A Fidelidade Oculta é definida como sendo aquele onde o consumidor possui uma forte

preferência ou atitude em relação à marca, porém apresenta um baixo comportamento de

repetição de compra devido a circunstâncias ambientais ou situacionais.

A Fidelidade Falsa ocorre quando o consumidor freqüentemente adquire uma mesma

marca, porém não considera a marca com atributos significativamente diferentes das

demais. A recompra periódica pode ocorrer em situações onde não há alternativas de

escolha ou a escolha é realizada com base em hábitos passados.

A Fidelidade Nula ou Ausência de Fidelidade ocorre quando os consumidores não

diferenciam as marcas e apresentam baixo comportamento de recompra.

2.4 A Satisfação do Cliente nos Sistemas de Gestão de Qualidade

No passar dos tempos, o tema de satisfação do cliente foi ganhando importância

pelas empresas, assim, as mesmas nos seus modelos de gestão de qualidade foram

introduzindo conceitos de satisfação e fidelidade. Mais adiante, são apresentados os

A
titude

Fidelidade oculta

Fidelidade nula

Fidelidade verdadeira

Fidelidade falsa

Comportamento

AltaBaixa

Baixa

Alta
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principais sistemas de gestão da qualidade, onde a satisfação do cliente cumpre um

importante papel.

Os Prêmios Deming, Malcolm Baldrige e Europeu da Qualidade baseiam-se num

conjunto de critérios que servem de suporte à avaliação de uma determinada organização,

sendo-lhe atribuída uma certa pontuação final por um grupo de assessores externos.

Inicialmente, estes prêmios destinavam-se unicamente ao setor manufatureiro, mais tarde o

seu âmbito ampliou-se aos serviços, setor público, instituições de ensino e de saúde.

O foco no cliente está presente nestes modelos - prêmios gerenciais baseados na

filosofia e princípios de qualidade.

2.4.1 Normas ISO 9000

A ISO 9000 é uma série de normas para a prática de um sistema de gestão voltada

para a qualidade. De acordo com Ramos (2003a), este conjunto de normas contribuem para

que a organização atinja três objetivos:

Eficácia: atingir e manter a qualidade de seu produto ou serviço, de maneira a

atender continuamente as necessidades explícitas ou implícitas dos compradores.

Garantia de qualidade interna: prover confiança a sua própria administração de

que a qualidade pretendida está sendo atingida e mensurada.

Garantia de qualidade externa: prover confiança a seus compradores de que a

qualidade pretendida do produto ou serviço prestado está sendo ou será atingida.

Dentro da abordagem do sistema de gestão de qualidade da ISO 9000:2000 (Figura

2.4.), são identificados oito princípios de qualidade: Foco no cliente, liderança,

envolvimento das pessoas, abordagem de processo, abordagem sistêmico de gestão,

melhoria contínua, abordagem factual para tomada de decisão e relacionamento com o

fornecedor baseado no mútuo benefício.

1. Foco no cliente – A organização deve entender que a finalidade de sua existência

é o cliente, tornando necessário o entendimento das suas futuras necessidades e

buscando superar suas expectativas.

2. Liderança – Os líderes devem criar um ambiente interno propício para que as

pessoas possam trabalhar em equipe na busca de um mesmo objetivo.
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3. Envolvimento com as pessoas – A essência das organizações são as pessoas,

desta forma, se tornam necessárias à utilização, da melhor maneira possível, das

suas aptidões e qualidades em benefício da empresa.

4. Processo – Um resultado desejado é alcançado mais eficientemente quando as

atividades e recursos são administrados e gerenciados como um processo.

5. Abordagem sistêmica de gestão – Identifica e gerencia todos os processos que

fazem parte da organização, considerando-a como um sistema.

6. Melhoria contínua – A melhoria contínua na organização deve de ser um objetivo

permanente.

7. Tomada de decisão – As decisões são tomadas baseadas de acordo com os

resultados da análise de dados e informações.

8. Relacionamento com fornecedor – Uma organização e seus fornecedores são

interdependentes e devem estabelecer um relacionamento mútuo para que ambos

possam criar valor.

Figura 2.4: Modelo do Sistema de Gestão da Qualidade da ISO 9000:2000 (Fonte: ABNT)

Responsabilidade
da administração

Realização do
produto

Realização do
produto

Medição, análise
e melhoria

Clientes
(e outras

partes
interessadas)

Clientes
(e outras

partes
interessadas)

Melhoria continua do sistema de gestão da qualidade

Requisitos

Satisfação

Produto

Atividade que agrega valor Fluxo de informação
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De acordo com este modelo, se pode afirmar que, para a ISO 9000:2000, o cliente é

o início e fim do sistema de gestão da organização, o elemento, cujas necessidades e

requisitos são informação de entrada ao sistema, as mesmas mediante um gerenciamento

eficaz por parte da empresa são transformadas em produtos, com a qual se alcança a

satisfação do cliente.

2.4.2 Prêmio Deming

Foi instituído no Japão pela Junta de Diretores da União de Cientistas e

Engenheiros (JUSE), em 1951, em homenagem ao Professor William Edward Deming, que

esteve naquele país em 1950 para disseminar conceitos que fundamentaram o esforço

japonês pela qualidade.

O Prêmio Deming é dividido em duas categorias: para indivíduos que contribuíram

para o controle da qualidade na aplicação de métodos estatísticos naquele país, e também

para empresas que apresentaram melhor desempenho de qualidade, segundo critérios

previamente estabelecidos.

Este Prêmio é considerado a maior honraria japonesa no campo da qualidade,

divide-se em três categorias e visa garantir que a obtenção de bons resultados é conseguida

através do controle da qualidade exercido sobre as atividades que decorrem em toda a

organização.

De acordo com Zhang (2000), o principal propósito do prêmio Deming é propagar

o evangelho da qualidade, reconhecendo que as melhorias de desempenho da empresa

acontecem devido ao sucesso de implementar nas empresas o controle de qualidade,

baseado em técnicas de controle de qualidade estatísticas.  O mesmo autor declara que o

Prêmio de Deming mostrou ser um instrumento efetivo por propagar a filosofia de TQM

em todas as indústrias japonesas.

Assenta-se num modelo muito centrado na implementação de princípios e técnicas

como a análise de processos, métodos estatísticos e círculos da qualidade. A avaliação das

organizações que concorrem a este prêmio abrange 10 critérios, com igual peso sobre a

pontuação final atribuída, dentre elas: políticas e planejamento da organização;

organização e sua gestão; educação e disseminação da qualidade; obtenção, transmissão e

utilização de informação sobre qualidade; análise; padronização; controle; garantia da

qualidade; efeitos; e planos futuros.
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2.4.3 Prêmio Malcolm Baldrige

O Prêmio Nacional de qualidade Malcolm Baldrige, foi criado pelo Governo dos

Estados Unidos em 1987, objetivando reconhecer as organizações que apresentam um

desempenho de excelência e visem promover a qualidade de seus produtos e serviços e a

satisfação de seus clientes.

Para Swyt (1999), o Prêmio Malcolm Baldrige provê critérios bem definidos para

avaliar e demonstrar a efetividade da organização sob o rótulo da qualidade. Os critérios do

Prêmio, com foco em resultados são ferramentas para avaliar o desempenho

organizacional, através da combinação de indicadores fundamentais: financeiro,

operacional e satisfação dos clientes.

 As bases de avaliação do prêmio Malcolm Baldrige estão fundamentadas em

critérios de excelência, apresentados, por sua vez, na Figura 2.5. Estes critérios estão

compactados em sete categorias: liderança; planejamento estratégico; foco no cliente e no

mercado; informação e conhecimento; gestão de pessoas; gestão de processos; e resultados

do negócio.

Figura 2.5: Estrutura do Critério de Excelência Malcolm Baldrige (2005)

Liderança

Foco no Cliente e
Mercado

Gestão de
Processos

Planejamento
Estratégico

Gestão de
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do Negócio

Medição, Análise, e Gestão do Conhecimento

Perfil Organizacional
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Na categoria foco no cliente e no mercado, a qualidade e a performance da

organização são considerados como sendo o resultado da avaliação do cliente, assim a

organização deveria levar em conta todas as características dos produtos e serviços que

agregam valor para o cliente. Tais comportamentos conduzem na aquisição de novos

clientes, referenciais para outros clientes, retenção, fidelidade e expansão do negócio.

De acordo com o Baldrige National Quality Program (2005), o foco no cliente tem

componentes de sucesso atuais e futuros, ao entender os desejos dos clientes de hoje e

antecipar os desejos e futuros do cliente e do potencial do mercado.

O Prêmio Baldrige é semelhante ao prêmio Deming, do Japão, no que se refere à

promoção das realizações obtidas com a qualidade e à importância dada às técnicas da

melhoria da qualidade. Contudo, o prêmio Baldrige centra-se mais nos resultados obtidos,

e nos serviços, tem um âmbito mais abrangente, valoriza abordagens inovadoras da

qualidade e dá mais importância aos recursos humanos e à troca de informações.

2.4.4 Prêmio Europeu de Qualidade

Em 1988, como resposta ao rápido sucesso alcançado pelo Prêmio Malcolm

Baldrige, foi criada, por 14 empresas européias a European Foundation for Quality

Management - EFQM, com a missão de promover a excelência de gestão da qualidade e da

performance das empresas de forma sustentada na Europa.

Como conseqüência, em 1991, com o apoio da European Organization for Quality

- EOQ, e da Comissão Européia, a EFQM desenvolveu um Modelo de Excelência que

proporciona um referencial ambicioso e exigente no que diz respeito à definição,

implementação e desempenho das organizações no domínio da gestão pela excelência e a

qualidade total. Este modelo na atualidade serve de base para a atribuição do Prêmio

Europeu da Qualidade e praticável em quase 30 países da comunidade Européia.

Os Critérios do Prêmio Europeu de Qualidade são: Liderança; Políticas e

Estratégias; Pessoas; Parcerias e Recursos; Processos; Resultados dos Clientes; Resultados

de Pessoas; Resultados da Sociedade; e Resultados de Desempenho.

Apesar de o modelo ter sido inicialmente concebido para ajudar as organizações

empresariais a estabelecer um sistema de gestão apropriado, capaz de melhorar o seu

funcionamento, os seus critérios rapidamente passaram a ser também utilizados por

entidades do setor público, enquanto ferramenta de diagnóstico e auto-avaliação, existindo
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uma versão do modelo para estes setores de atividades e uma categoria do prêmio que as

contempla.

2.4.5 Prêmio Nacional de Qualidade - PNQ Brasil

O Prêmio Nacional de Qualidade PNQ, gerado pela Fundação para o Prêmio

Nacional de Qualidade – FPNQ, é um reconhecimento à excelência na gestão das

organizações sediadas no Brasil.

Os Critérios do Prêmio Nacional de Qualidade são: Liderança; Estratégias e Planos;

Clientes; Sociedade; Informação e Conhecimento; Pessoas; Processos; e Resultados.

O modelo, Figura 2.6, trata de como uma empresa faz uma auto-avaliação com

diferentes níveis, a saber: Desempenho da Alta Direção, Estratégias e Planos, e Clientes e

Sociedade, envolvendo a imagem de conhecimento de mercado, relacionamento com

clientes e interação com a sociedade; Informações e Conhecimento, envolvendo a gestão

das informações da organização, assim como comparação com referenciais, além do

desenvolvimento do capital intelectual; Gestão de Pessoas, envolvendo sistemas de

trabalho, capacitação, desenvolvimento e qualidade de vida das pessoas; Processos,

envolvendo a gestão referente ao produto e aos processos de apoio, além daqueles relativos

aos fornecedores e finanças; e finalmente Resultados da Organização, desdobrados

naqueles relativos aos clientes e ao mercado, aos objetivos financeiros, às pessoas, aos

fornecedores e  aos processos relativos ao produto e à sociedade.
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Tabela 2.3 – O Cliente nos Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ).

Modelo do SGQ Enfoque no cliente

ISO9000 Foco no cliente é considerado como um dos oito princípios de
qualidade. No seu modelo, o cliente é considerado como o
princípio e fim do sistema de gestão da organização.

Prêmio Deming O cliente é considerado de maneira indireta, pois o prêmio
basicamente tem por objetivo a disseminação de qualidade em
toda a organização.

Prêmio Malcolm Baldrige-2005 Objetiva reconhecer organizações que promovem a satisfação e
retenção de clientes, dentre outros. Foco no cliente é uma das
sete categorias que inclui o prêmio.  Dos 1000 pontos
distribuídos nas categorias, 155 são para a categoria clientes,
tanto no processo como no resultado.

Prêmio Europeu de Qualidade Dentro dos oito critérios de avaliação, o foco no cliente
representa um destes critérios. Para este prêmio, a excelência é
criar valor sustentável para o cliente.

Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ)-
Brasil-2003.

Dentro dos oito critérios de avaliação, o cliente representa um
destes critérios. Dos 1000 pontos distribuídos nas categorias,
160 são para a categoria clientes, tanto no processo como no
resultado.

2.5 Modelos Índices Nacionais de Satisfação do Cliente

Segundo O’Louglin, Christina & Coenders Germa (2002), a satisfação do cliente

tem se tornado de interesse fundamental para companhias e organizações em seus esforços

por melhorar a qualidade de seus produtos e serviços e obter fidelidade do cliente dentro de

um mercado competitivo.

Na última década, um número considerável de índices nacionais referidos a

satisfação do cliente tem sido desenvolvidos por organizações. Na Suécia, (Fornell,1992);

Estados Unidos, (Fornell, 1996); Noruega, (Andreassen & Lindestad, 1998); Alemanha,

(Martensen, Gronholdt & Kristensen, 2000); e União Européia, (Comitê Técnico ECSI,

1998).

Para o nível nacional, o índice de satisfação do cliente representa um medidor geral

de como companhias e indústrias satisfazem seus clientes. Estes indicadores

complementam medidas tradicionais de desempenho econômico, por exemplo, retorno no

investimento, lucro e participação de mercado, fornecendo valiosa fonte de informação

sobre as organizações e a qualidade de seus produtos e serviços.
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O desenvolvimento e aplicação permanente dos índices nacionais de satisfação do

cliente possibilitam a uma companhia avaliar sua performance atual e futuro (Grigoroudis

& Siskos, 2004), assim as organizações de negócios têm a oportunidade de implementar

um integrado programa de benchmarking.

Conforme o relatório do ECSI (1998), o desenvolvimento de índices nacionais de

satisfação do cliente é focalizado pelos seguintes objetivos básicos.

Retorno econômico: geralmente, a metodologia implementada faz possível

relacionar a satisfação do cliente com o retorno econômico, principalmente através

da correlação com índices de performance financeira.

Estabilidade econômica: um uniforme índice nacional de satisfação deveria ajudar

determinar qual porcentagem de incremento de preço representa a melhoria da

qualidade e quais são causados por inflação.

Link econômico: As medidas das resultadas econômicas e medidas de

produtividade são essenciais para a interpretar preço.

Bem-estar econômico: a qualidade de produtos e serviços fornecidos, medidos

pela satisfação do cliente, constitui ao mesmo tempo um indicador de bem-estar

econômico.

Resultado econômico: um índice nacional de satisfação do cliente quantifica o

valor que os clientes posicionam nos produtos e serviços, assim, isto direciona a

melhoria da qualidade.

De acordo com Grigodourdis & Siskos (2004), os índices de satisfação do cliente

fornecem informação proveitosa referida ao comportamento do consumidor determinando

uma maneira uniforme para a medição da satisfação do cliente. Os mesmos autores

declaram que durante o ano de 1999, mais de 10 países estavam na fase de projeto de

implantação de índices nacionais de satisfação do cliente.

2.5.1 Modelo Sueco

Estabelecido em 1989, o índice nacional de satisfação do cliente sueco – Swedish

Customer Satisfaction Barometer (SCSB), foi realmente o primeiro índice de satisfação do

cliente com abrangência nacional para compras e consumos de bens e serviços, tendo a

Claes Fornell como seu principal idealizador. Segundo Grigoroudis & Siskos (2004), o
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SCSB é conduzido na supervisão do Centro Pesquisa Nacional da Qualidade da

Universidade de Michigan e do Posto de Correios Sueco.

O modelo SCSB, Figura 2.7, apresenta em sua estrutura uma relação de causa -

efeito entre construtos, onde o construto satisfação ocupa a parte central e principal.

Segundo Johnson et al (2001), este construto, tem como antecedentes a percepção do

cliente quanto ao desempenho percebido do produto ou serviço e as expectativas do cliente

com relação a este desempenho.
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Figura 2.7 - Modelo Sueco de Satisfação – SCSB. Johnson et al (2001).

O desempenho percebido é comparado com o valor percebido ou nível percebido de

qualidade que o cliente recebe ao adquirir um produto ou serviço relativo ao preço pago. A

qualidade pelo valor é um denominador comum utilizado pelos consumidores ao comparar

marcas e categorias similares ou substitutas.

As expectativas do consumidor compõem o segundo determinante da satisfação. As

expectativas exprimem tanto a experiência prévia de consumo do cliente como a oferta do

fornecedor, incluindo informações, não experiências de fontes como propaganda e

comunicação boca-a-boca, como também uma previsão da habilidade do fornecedor em

entregar qualidade no futuro. Segundo Fornell (1992) e Gonçalves et al, (2002), em virtude

de que as expectativas do cliente têm caráter preditivo da habilidade da firma em fornecer

desempenho futuro, supõe-se que estas têm um efeito positivo sobre a satisfação do cliente.

Os construtos conseqüentes da satisfação do cliente são as reclamações do cliente e

a fidelidade do mesmo. De acordo com Johnson et al (2001), estas são derivadas da teoria
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exit-voice, de Hirschman (1970). Segundo esta teoria, as conseqüências imediatas de uma

maior satisfação do cliente são o decréscimo de suas reclamações e o incremento de sua

fidelidade, ou seja, quando insatisfeito, o cliente tem as opções de sair do fornecedor ou

verbalizar reclamações na tentativa de uma solução. Por isso, no modelo, supõe-se que um

aumento na satisfação do cliente deve reduzir a incidência de reclamações e aumentar a

fidelidade do cliente.

A fidelidade como construto conseqüente dos outros, segundo Andersson et al,

(1994) e Reichheld (1996), tem maior importância devido a que está diretamente

relacionada com a lucratividade da empresa. Neste modelo, Fornell (1992) apresenta que a

fidelidade é explicada tanto pela satisfação do cliente como pela reclamação do cliente. Na

primeira relação, clientes satisfeitos tornam-se clientes fiéis. Na segunda relação, depende

dos sistemas de serviço ao cliente e de solução a reclamações dada pelo fornecedor.

Quando um relacionamento é positivo, a implicação é que o fornecedor foi bem sucedido

em transformar um cliente que reclama num cliente fiel. Quando o relacionamento é

negativo, o fornecedor lidou com a situação de tal forma que a situação negativa tornou-se

ainda pior, contribuindo para a perda da fidelidade do cliente.

2.5.2 Modelo Americano

O modelo americano, American Customer Satisfaction Index (ACSI), foi

desenvolvido no ano de 1994, como resultado da parceria entre a Escola de Negócios da

Universidade de Michigan, a Sociedade Americana para a Qualidade (ASQ) e a

Consultoria Internacional Fornell (CFI).

O ACSI é baseado num modelo econométrico de dados, os quais são obtidos de

pesquisas telefônicas com clientes e usuários de produtos e serviços que constituem uma

parte substancial do mercado doméstico. Para e-commerce e, e-business as pesquisas são

realizadas via Internet.

No seu início, a abrangência da pesquisa incluiu 200 firmas de 35 indústrias

americanas. Na atualidade, a pesquisa é realizada em 7 setores econômicos, 39 indústrias

(incluindo empresas de e-commerce e, e-business), e mais de 200 companhias de agências

do governo local e federal.

 Segundo Johnson et al (2001), a estrutura do modelo ACSI, Figura 2.8, tem como

base o modelo original do SCSB. É formado de seis construtos, onde a satisfação tem
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como construtos antecedentes, as expectativas do consumidor, a qualidade percebida e o

valor percebido, e como conseqüentes às reclamações e a fidelidade do cliente.
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Figura 2.8 - Modelo Americano de Satisfação do Cliente (ACSI). Jonhson et al (2001)

De acordo com Johnson et al (2001), as principais diferenças entre o modelo SCSB

e o ACSI é a adição do construto qualidade percebida, como sendo diferente do construto

valor percebido e a adição de medidas para a expectativa do cliente.

A qualidade percebida é definida neste modelo como sendo a avaliação do mercado

servido sobre a experiência recente de compra. Segundo Fornell et al (1996), a

operacionalização da qualidade percebida envolve dois componentes básicos de consumo.

(1) customização, como o grau em que a oferta do fornecedor é adequada para atender as

necessidades heterogêneas dos clientes; e (2) confiabilidade, como o grau em que se pode

contar com a oferta do fornecedor, livre de falhas e deficiências.

O valor percebido é o nível percebido de qualidade do produto ou serviço em

relação ao preço pago. Incorpora-se com o valor percebido o fator preço, reforçando a

comparabilidade de resultados entre fornecedores, e setores do mesmo ramo.

O construto fidelidade do cliente é considerado como cumprindo o mesmo papel do

modelo SCSB. As principais medidas para este construto são: a probabilidade de recompra

por parte dos clientes, o grau para o qual a empresa poderia aumentar seu preço e ainda
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manter o cliente disposto a continuar comprando na empresa, e o grau de desconto que a

empresa deveria proporcionar para que o cliente continuasse comprando.

2.5.3 Modelo Alemão

O modelo Alemão de satisfação do cliente Deutsche Kundenbarometer – DK, foi

introduzido na Alemanha pela associação de marketing E.V. e a Deutsche Post AG no ano

de 1992. Segundo Meyer & Dornhach (1996), este modelo não é baseado num modelo

econométrico como os outros modelos nacionais, porém, apresenta principais informações

descritivas sobre a relação entre a satisfação e retenção do cliente, e correlação entre os

atributos de qualidade e a satisfação do cliente.

 De acordo com Grigoroudis & Siskos (2004), a coleta de dados para este modelo é

um processo automatizado, pois realiza-se através de uma pesquisa telefônica auxiliada

pelo computador - Computer Assisted Telephone Interviewing, baseado em uma

amostragem aleatória de aproximadamente 45000 clientes, abrangendo mais de 50 setores

industriais.

2.5.3 Modelo Norueguês (Original)

Segundo Johnson et al (2001), o primeiro índice norueguês de satisfação do cliente

- Norwegian Customer Satisfaction Barometer (NSCB) foi introduzido em 1996, porém só

a partir de 1999 foram relatados os resultados para 42 companhias em 12 diferentes

indústrias. O NSCB, Figura 2.9, apresenta em seu modelo estrutural cinco construtos e é

similar ao modelo ACSI, com a exceção da inclusão dos construtos imagem e

relacionamento, e a variação do construto qualidade como sendo um conjunto de

características próprias do atendimento ao cliente, referido ao produto e seu serviço.



32

Direcionador
de qualidade

1 

Direcionador
de qualidade

1 
Imagem Imagem 

Satisfação
do Cliente 
Satisfação
do Cliente 

RelacionamentoRelacionamento• • • 

Direcionador
de qualidade

3 

Direcionador
de qualidade

3 

Direcionador
de qualidade

n 

Direcionador
de qualidade

n 

Direcionador
de qualidade

2 

Direcionador
de qualidade

2 

Fidelidade
do Cliente 
Fidelidade
do Cliente 

Direcionador
de qualidade

1 

Direcionador
de qualidade

1 
Imagem Imagem 

Satisfação
do Cliente 
Satisfação
do Cliente 

RelacionamentoRelacionamento• • • 

Direcionador
de qualidade

3 

Direcionador
de qualidade

3 

Direcionador
de qualidade

n 

Direcionador
de qualidade

n 

Direcionador
de qualidade

2 

Direcionador
de qualidade

2 

Fidelidade
do Cliente 
Fidelidade
do Cliente 

Figura 2.9: Modelo Norueguês (original) de Satisfação do Cliente (NSCB). Jonhson et al (2001)

O construto imagem refere-se ao nome da marca e ao tipo de associação que os

clientes fazem referente à empresa. A imagem neste modelo é conseqüente da satisfação do

cliente e antecedente da fidelidade. Segundo Andreassen & Lindestad (1998), a imagem da

empresa nas últimas décadas tem sido modelada como âncora psicológica que afeta

percepções de qualidade, bem como satisfação e fidelidade do cliente.

A evolução de marketing das empresas trouxe uma mudança de foco, de uma

orientação transacional para uma orientação relacional entre clientes e fornecedores,

sobretudo, em empresas que dependem de fornecedores, criando-se assim um conceito

conhecido de compromisso nas negociações. No NCSB, o construto de relacionamento é

considerado como intermédio entre a satisfação do cliente e sua fidelidade, mostrando

assim que manter bom relacionamento com os clientes leva a que os mesmos sejam fiéis a

empresa.

2.5.3 Modelo Europeu

De acordo com a reportagem (ECSI, 1998), em 1998, a European Organization for

Quality (EOQ), European Foundation for Quality Management (EFMQ) e a rede de

Universidades Européias orientadas para a Análise de Qualidade, definiram as bases para o

desenvolvimento do Índice Europeu de Satisfação do Cliente, European Customer
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Satisfaction Index (ECSI), ao que foram aderidos 12 países europeus: Bélgica, Dinamarca,

Espanha, Finlândia, França, Grécia, Islândia, Itália, Reino Unido, Suécia, Suíça e Portugal.

Na reportagem do ECSI (1998), publicada pela comissão técnica para o ECSI, o

modelo estrutural inicial foi definido envolvendo sete construtos, sendo, uma adaptação do

modelo ACSI. Na percepção de Eklöf & Westlund (2000), o ECSI é um modelo estrutural

que emprega uma abordagem estocástica, e para a análise dos dados utiliza a técnica de

estimação de equações simultâneas.

Apresenta em seu modelo estrutural, Figura 2.10, os construtos: expectativas do

cliente, qualidade percebida, valor percebido, satisfação do cliente, imagem e fidelidade do

cliente. A diferença da abordagem para com o modelo ACSI é nos construtos qualidade

percebida e imagem.
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Figura 2.10 - Modelo Europeu de Satisfação do Cliente (ECSI). Jonhson et al (2001)

O construto qualidade percebida é dividido em qualidade percebida do produto e do

serviço. Qualidade percebida do produto é a avaliação da experiência recente de consumo

de produtos, por outro lado, qualidade percebida do serviço é a experiência de consumo

recente do serviço associado ao produto. Segundo Eklöf & Westlund (2000), esta distinção

é uma característica padrão do modelo.
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De acordo com os estudos de Andreassen & Lindestad (1998), existe uma

correlação positiva entre imagem corporativa e a intenção de compra do cliente. A imagem

neste modelo é mais significativa que nos outros modelos, pois na sua estrutura é

antecedente para três construtos: expectativa do cliente, satisfação do cliente e fidelidade

do mesmo.

Segundo Johnson et al (2001), as diferenças mais significativas entre o modelo

ACSI e ECSI são:

• O ECSI não inclui o construto reclamação do cliente, no entanto, no modelo ACSI

é apresentado como uma conseqüência da insatisfação do cliente.

• No modelo ACSI, o construto imagem não é incluído, enquanto que no ECSI, este

construto influencia nas expectativas, na satisfação e na fidelidade do cliente.

• O conceito de qualidade percebida no modelo ECSI é dividido em duas partes.

Primeiro, o componente hardware como sendo a qualidade do produto como tal.

Segundo, o software relaciona os serviços associados como apresentação do

produto, garantia, serviço depois da venda, etc.

2.5.4 Modelo Norueguês - 2001

Os autores Michael D. Johnson, Anders A. Gustafsson, Tor W. Andreassen, Line

Lervick e Jaesung Cha apresentaram em 2001 um novo modelo de satisfação do cliente

denominado Novo modelo Norueguês, como resultado da experiência que tiveram com os

outros modelos nacionais. O autor Johnson (2001) é reconhecido também como um dos

autores da criação do modelo ACSI.

O novo modelo apresenta variações com respeito aos outros modelos nacionais. Na

Figura 2.11, observa-se 8 construtos: Direcionadores de Qualidade, Índice de Preço,

Gerenciamento de Reclamações, Satisfação do Cliente, Imagem da Empresa,

Compromisso Afetivo, Compromisso Calculado e Fidelidade do Cliente.

A primeira variante incorporada foi à substituição do construto Expectativa do

Cliente presente nos modelos anteriores por Imagem da Empresa, como sendo

conseqüência da satisfação. Johnson et al (2001), afirma que o efeito da satisfação sobre a

imagem da empresa reflete no aumento do grau de experiência de compra e consumo do

cliente e na consistência das experiências do cliente com o passar do tempo.
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A segunda mudança foi substituir o construto Reclamação do Cliente por Gestão de

Reclamações. Esta mudança reflete o aumento de interesse na atualidade do fornecedor

para com seus clientes, considerando que a reclamação e a resolução do problema ocorrem

antes da avaliação da satisfação. Como o problema e sua solução podem também ser

significantes na decisão de recompra, a Gestão de Reclamações pode ter um efeito direto

sobre a fidelidade. Na Figura 10, Johnson et al (2001) explicam que o construto Gestão de

Reclamações e seus relacionamentos são mostrados usando linhas pontilhadas,

significando que eles se aplicam somente aqueles clientes que reclamam e avaliam as

questões referidas a este construto.

 A terceira mudança adotada foi eliminar a duplicidade que existe entre os

construtos de Qualidade Percebida e Valor Percebido. A qualidade faz parte do valor, neste

critério esta relação fica um pouco confuso. Os autores recomendam a mudança do

construto valor percebido pelo preço puro. As questões da pesquisa de campo, então,

deveriam focar a avaliação do preço em relação aos competidores e em relação à qualidade

ofertada (Johnson et al, 2001).

A quarta mudança foi incluir imagem da empresa, compromisso afetivo e

compromisso calculado como antecedentes da fidelidade. Segundo Johnson et al (2001), o

uso de dois construtos de relacionamento de compromisso melhora sobre as dimensões que

mantém a fidelidade do cliente ao produto ou empresa até quando a satisfação e/ou

imagem podem ser baixas. Os autores fazem distinção entre o compromisso afetivo e o

calculado. O compromisso afetivo é mais quente, mais voltado pelo lado emocional, pois

captura a força afetiva do relacionamento que os clientes têm com a marca ou empresa e o

nível de envolvimento e confiança daquele resultado. Este compromisso afetivo serve

como uma barreira psicológica para a saída de clientes. O compromisso calculado é mais

frio ou racional, geralmente levado para o aspecto econômico. Isto inclui o grau no qual os

clientes são presos a um particular serviço de uma empresa.

Segundo Meyer et al. (2002), o construto compromisso é multidimensional, cujo

antecedente e conseqüente varia por dimensões. Os autores apresentam três formas de

compromisso organizacional: compromisso afetivo, compromisso permanente e

compromisso normativo, onde os mesmos estão relacionados e, porém, são distinguíveis

um do outro.
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Figura 2.11 – Modelo Norueguês de Satisfação do Cliente (Atual). Johnson et al (2001)
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A Figura 2.12 apresenta de forma resumida os construtos considerados em cada

modelo nacional de satisfação do cliente apresentado. Observa-se que o modelo norueguês

é a que apresenta maior número de construtos.

CONSTRUTOS SCSB ACSI ECSI NCSB

Desempenho Percebido X

Qualidade Percebida X X

Direcionadores de Qualidade X

Expectativas do Cliente X X X

Valor percebido X X X

Antecedentes

Índice de Preço X

Reclamações X X X

Imagem da Empresa X X

Compromisso Afetivo X

Compromisso Calculado X

Conseqüentes

Fidelidade do Cliente X X X X

Figura 2.12 – Construtos Presentes nos Modelos Nacionais de Satisfação e Fidelidade do Cliente.

2.6 Trabalhos Realizados Aplicando os Modelos Nacionais de Satisfação no Turismo

Estudos que abordem a satisfação e fidelidade de turistas na abordagem de

relacionamento ainda são pouco publicados, porém, existe um número significante de

estudos sobre turismo referidos basicamente à gestão do turismo. Pode-se encontrar

estudos de pesquisas com turistas que apresentam basicamente seu perfil e questões diretas

referidas a sua satisfação e, às vezes, a sua intenção de retorno. Segundo Johnson &

Gustafsson (2000), administrar uma organização com foco no cliente significa considerar a

organização, fornecedores e clientes como um sistema, assim, os estudos deveriam ser

analisados mediante relações dentro do sistema.

2.6.1 Pesquisas com Aplicação do Modelo Americano

Souza (2001) apresentou um estudo denominado “Medição da Satisfação do Cliente

em Serviços: estudo no setor turístico”. A autora utilizou como instrumento de pesquisa

um formulário estruturado, fundamentado no modelo do índice de satisfação do cliente

americano ACSI. O método de coleta de dados foi uma entrevista pessoal, com turistas que

estiveram de férias e tinham ficado em hotéis/aparthotel/pousada e utilizaram como meio

de transporte, o aéreo, esse estudo conseguiu 305 entrevistados. A análise dos dados foi
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feita mediante as técnicas estatísticas de análise descritiva, análise fatorial e análise de

regressão múltipla.

Em seus resultados, as variáveis que convergem com o modelo ACSI foram: a

qualidade geral da cidade, as preferências pessoais 1 e as preferências pessoais 2. Outras

variáveis como a qualidade dos equipamentos turísticos (atrativos naturais, patrimônio

histórico, serviço de passeio, hotéis e pousadas, bares/restaurantes, segurança pública,

transporte e aeroporto), atendimento, preços, reclamações, não contribuíram com o modelo

proposto.

As variáveis independentes selecionadas para compor o modelo explicam 51% da

dispersão dos dados em relação à satisfação dos turistas. A fidelidade como variável

dependente em relação aos antecedentes foi: satisfação geral, preço, imagem, compromisso

calculado e compromisso afetivo explicam 33% das variações dos dados, apenas a variável

satisfação obteve relevância significativa de acordo com a Figura 2.13.
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Figura 2.13 - Modelo Ajustado com a Aplicação do Índice Americano (Fonte: Souza, 2001)

2.6.2 Pesquisas com aplicação do Modelo Norueguês

Três estudos foram publicados com a aplicação do modelo Norueguês, no que se

refere a satisfação e fidelidade dos turistas: Rodrigues (2003); Francisco de Assis (2004); e

Ferreira (2004).

O estudo de Rodrigues (2003) com o título “gestão da satisfação e da fidelidade de

consumidores: um estudo dos fatores que afetam a satisfação e a fidelidade no mercado de
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turismo em Natal/RN” foi parte de sua tese de mestrado. O instrumento de pesquisa foi um

formulário estruturado baseado no modelo norueguês de satisfação do cliente. O método da

coleta de dados foi uma entrevista pessoal com turistas brasileiros que não moravam na

região nordeste, que estiveram de férias, e ficaram hospedados em hotel/ aparthotel/

pousada/ flat, e utilizaram o meio de transporte aéreo, no qual entrevistou 230 turistas.

As técnicas estatísticas utilizadas para análise dos dados foram: a estatística

descritiva e a regressão múltipla.

As variáveis independentes favoráveis ao modelo NCSB foram: a qualidade do

ambiente físico, a qualidade das informações transmitidas e a qualidade da cidade de

Natal/RN, comparando com outras cidades do Nordeste. As variáveis que não foram

explicadas pelo modelo: a hospitalidade das pessoas nos lugares visitados pelos turistas, o

atendimento, a qualidade dos equipamentos turísticos (patrimônio histórico, passeios,

hotéis, restaurante, aeroporto) e preço.

As variáveis independentes selecionadas para entrarem no modelo explicam em

44,15% a dispersão dos dados em relação à satisfação dos turistas. Das variáveis

independentes incluídas no modelo, as que mostraram significância foram: a qualidade do

ambiente físico, a qualidade das informações transmitidas e a qualidade da cidade de

Natal/RN. A fidelidade como variável dependente em relação aos antecedentes: satisfação

geral, preço, imagem, compromisso calculado e compromisso afetivo foram estimados em

explicar em 46,20% das variações dos dados, apenas a variável imagem obteve relevância

significativa de acordo com a Figura 2.14.
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Figura 2.14 – Modelo Ajustado I com Aplicação do Índice Norueguês (Fonte: Rodrigues, 2003)

Um segundo estudo, de Francisco de Assis (2004), Figura 2.15, com o título de

“gestão da satisfação e fidelidade do cliente: um estudo com turistas em hotéis”, foi parte

de sua tese de mestrado. O instrumento de pesquisa foi um formulário estruturado baseado

no modelo norueguês de satisfação do cliente. O método da coleta de dados foi uma

entrevista pessoal com o turista doméstico que ficou hospedado em hotel e utilizou o meio

de transporte aéreo entrevistando um total de 198 turistas.

As técnicas estatísticas utilizadas para a análise dos dados foram: a estatística

descritiva e a regressão múltipla.

As variáveis independentes favoráveis ao modelo NCSB foram: limpeza e

higienização do apartamento, limpeza e higienização do hotel, arrumação do

quarto/apartamento, área de lazer do hotel, presteza dos funcionários, e o preço que foi

pago. Algumas das variáveis que não foram explicadas pelo modelo: serviço de

alimentação, segurança, serviço de passeio, serviço de telefonia e qualidade geral do hotel.
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As variáveis independentes selecionadas para entrarem no modelo explicam em

64,30% da variação na satisfação, os antecedentes da fidelidade explicam em 52,95% da

variação da fidelidade (se voltar a Natal, voltaria a se hospedar no mesmo hotel).
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Figura 2.15 - Modelo Ajustado II com Aplicação do Índice Norueguês (Fonte: Francisco de Assis, 2004)

O terceiro estudo realizado por Ferreira (2004), cujo nome foi “gestão da satisfação

e fidelidade do cliente: um estudo dos fatores que influenciam a satisfação e a fidelidade

no turismo regional”, foi parte de sua tese de mestrado. O instrumento de pesquisa foi um

formulário estruturado baseado no modelo norueguês de satisfação do cliente. A coleta de

dados foi realizada nos principais hotéis de Natal/RN com turistas nordestinos que se

deslocaram de ônibus ou de carro próprio. Entrevistando um total 92 turistas.

As técnicas estatísticas utilizadas para a análise dos dados foram: a estatística

descritiva e a regressão múltipla, os resultados destas análises estão resumidas na Figura

2.16. As variáveis independentes favoráveis ao modelo NSCB foram: Limpeza e

higienização do apartamento, conservação da piscina, bar e restaurante, serviço de
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telefonia, serviço de passeio, qualidade geral do hotel, preço em relação à qualidade, preço

em relação a outros hotéis e maneira como foi resolvido um problema pelo hotel.

As variáveis independentes selecionadas para entrarem no modelo explicam em

68,5% da variação da satisfação, os antecedentes da fidelidade explicam em 56,2% da

variação da fidelidade.
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Figura 2.16 - Modelo Ajustado III com Aplicação do Índice Norueguês (Fonte: Miranda, 2004)

2.7 Conclusão

Neste capítulo, se fez uma revisão sobre os conceitos teóricos de qualidade,

qualidade de serviço, satisfação e fidelidade do cliente, também foram apresentados os

sistemas de gestão da qualidade, os prêmios nacionais de qualidade, os modelos de índices

nacionais de satisfação do cliente. Na ultima parte foi apresentado um resumo dos

trabalhos realizados na área de turismo que utilizaram modelos nacionais de satisfação.

A qualidade é definida por diversos autores seguindo abordagens diferentes, porém

há um ponto em comum para essas definições que é o cliente. Alguns fazem esta relação

de forma direta e outros de maneira indireta. Tanto a qualidade do produto como a
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qualidade do serviço devem ser levados em conta pelas empresas, devido a que ambas se

complementam para uma melhor performance da empresa para com o cliente.

A satisfação do cliente não é um tema recente, porém estudos anteriores estavam

centrados em medi-la como um valor numérico. No entanto, na atualidade, estudos tentam

entender quais fatores são as que influenciam a satisfação.

O tema da fidelidade do cliente surgiu inicialmente como a avaliação à repetição e

na freqüência de compras do cliente, porém, com o surgimento da abordagem psicológica,

a fidelidade tende a ser considerada como sendo mais que simplesmente uma recompra,

para ser uma atitude do cliente para uma determinada marca. Um exemplo atual é a

importância da recomendação ou palavra boca-boca que ex-clientes ou clientes com baixa

freqüência de compra fazem para novos clientes.

Os Prêmios Nacionais de Qualidade e a ISO9000:2000 consideram o tema da

satisfação do cliente como sendo fundamental para a performance da empresa. Gerenciar

uma organização com foco no cliente garante o desempenho futuro da empresa.

Os Modelos Índices Nacionais de Satisfação do Cliente surgiram tendo como

principais objetivos o entendimento dos fatores que o influenciam na satisfação e

fidelidade do cliente e como fonte de informação para práticas de benchmarking entre as

empresas. Na evolução destes modelos, alguns construtos foram retirados ou substituídos

ou subdivididos.

O modelo mais recente publicado é o Modelo proposto por Johnson et al. (2001),

que teve como base os modelos, sueco, americano, norueguês e europeu. Este modelo

apresenta mais construtos que os outros, do qual pode-se concluir que engloba quase todas

as variáveis dos outros modelos.

O modelo utilizado, nesta pesquisa, foi uma adaptação do modelo norueguês de

satisfação do cliente, conforme a Figura 2.17.
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Figura 2.17 - Modelo da pesquisa baseada no modelo norueguês de satisfação do cliente
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Capítulo 3

Metodologia da Pesquisa de Campo

              Este capítulo apresenta a metodologia e o procedimento abordado para alcançar os

objetivos traçados, esclarecendo o tipo de pesquisa realizado, população e amostra,

elaboração do questionário, coleta e análise dos dados e limitação do método. Está

organizado em sete seções: tipo de pesquisa, população em estudo, plano amostral,

instrumento de coleta de dados, método de coleta de dados, técnicas de análise dos dados e

conclusões.

3.1 Tipo de Pesquisa

De acordo com Gil (1999, p.42), uma pesquisa é definida como o processo formal e

sistemático de desenvolvimento do método científico. A partir desta colocação, pode-se

afirmar que a metodologia da pesquisa é a utilização de uma metodologia científica para

alcançar os objetivos traçados na pesquisa.

Segundo Vergara (1998), a classificação de uma pesquisa pode ser abordada quanto

aos fins e quanto aos meios. A pesquisa é classificada, quanto aos fins, como uma pesquisa

descritiva, e quanto aos meios como bibliográfica e de campo.

Conforme Mattar (1999), as pesquisas descritivas devem ser utilizadas quando o

propósito for: (1) Descrever características de grupos; (2) Estimar a proporção de

elementos em uma população específica, que tenham determinadas características ou

comportamentos; (3) Descobrir ou verificar a existência de relação entre as variáveis.

A pesquisa de campo é considerada do tipo quantitativa, quando é realizada através

da aplicação de questionários com uma estrutura predeterminada, objetivando detalhar

estatisticamente seus resultados.
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De acordo com o objetivo e com as definições e classificações acima apresentados,

a metodologia seguida nesta pesquisa foi do tipo descritiva, de natureza aplicada e com

abordagem quantitativa.

3.2 População

           Conforme a definição de Gil (1999, p. 99), a população é um conjunto definido de

elementos que possuem determinadas características. Na óptica de Barbetta (1999),

população é o conjunto de elementos passíveis de serem mensurados, com respeito às

variáveis que se pretendem levantar. Contudo, a população pode ser formada pelos

habitantes de um determinado lugar, o total de indústrias de uma cidade, ou a produção de

bens ou serviços de uma determinada empresa num período de tempo.

Moore (1995, p.45), é mais sintético ao definir população, pois a considera como

um grupo total de indivíduos, sobre o qual desejamos informações. De acordo com o

objetivo desta pesquisa, foi definida a população com as características de turistas

internacionais que se hospedaram em hotéis da Cidade de Natal/RN, que utilizaram o meio

de transporte aéreo e que embarcaram no Aeroporto Internacional Augusto Severo.

A população foi dimensionada com base no relatório dos indicadores básicos do

turismo do Rio Grande do Norte de 2003, elaborada pela SETUR-RN. Os números

mostram que no ano de 2003 o fluxo de entrada de hóspedes estrangeiros nos meios de

hospedagem da Grande Natal foi de 62.057 (sessenta e dois mil e cinqüenta e sete).

3.3 Plano Amostral

Segundo Gil (1999, p.100), a amostra é um subconjunto da população, por meio do

qual se estabelece ou se estima as características dessa população.

Para a determinação do tamanho da amostra, foi considerada como população, o

número de turistas internacionais que se hospedaram nos hotéis, de Natal/RN, no ano de

2003, que foram no total de 62.057, baseado nos indicadores de turismo da SETUR-RN.

De acordo com as técnicas estatísticas de amostragem e outros parâmetros que permitem

compensar erros amostrais, foi calculada a amostra.
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            A equação 3.1 apresenta uma forma para o cálculo amostra (Triola, 1998).

ε.)1(.ˆ.ˆ
.ˆ.ˆ.

22

2

−+Ζ
Ζ=

Nqp
qpNn                (Equação 3.1)

Onde:

n = Tamanho da amostra

N = Representa a população, turistas internacionais que ficaram hospedados nos hotéis de

Natal no ano de 2003.

p = Proporção referente à variável mais importante. Como não se tem informações sobre a

mesma, assumimos o valor para a qual a variância é máxima, ou seja, p=0,5 e q= 1 – p.

Conforme Anderson et al. (2002), o valor p=0,5 é recomendado utilizar quando não se tem

informação disponível do comportamento da variável na determinação do tamanho da

amostra.

ε = 0,05 (Erro Amostral)

Z = 1,96 (percentil 0,975, da curva normal padrão para o nível de confiança de 95%).

Aplicando os dados na equação 3.1, temos a equação 3.2:
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Significa que para concluir informações com 95% de confiança, se devia ter que

pesquisar 381turistas.

Para a verificação do erro amostral foi considerado o numero de turistas

pesquisados. Utilizando a fórmula da equação 3.3.

%00,505,0.. ===
n
qpzε            (Equação 3.3)

De acordo com o cálculo da equação 3.3, foi confirmado que o erro amostral foi de

5,00%.
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3.4 Coleta de Dados

           A pesquisa utilizou, como instrumento de coleta de dados, um formulário

estruturado (Anexo I), fundamentado em: modelo norueguês (Johnson et al, 2001); o

estudo de pesquisa de satisfação dos clientes da cadeia de hotéis da Marriott International

(Bateson & Hoffman, 2001); textos que apresentam exemplos de pesquisas de satisfação

em Vavra (1997) e Johnson & Gustafsson (2000). Optou-se por considerar as questões que

podem contribuir para mensurar e avaliar os parâmetros antecedentes e conseqüentes de

satisfação do cliente.

           O formulário foi pré-testado em uma pesquisa piloto, aplicado com 14 turistas

estrangeiros que estavam vivenciando sua estadia nos hotéis e conhecendo a cidade de

Natal. Depois foram efetuadas algumas modificações necessárias com o intuito de tornar as

questões mais claras e objetivas. O formulário final foi composto de três partes principais:

a primeira sobre perguntas tipo, quebra gelo; a segunda relacionada com a satisfação e

fidelidade dos turistas e os construtos que podem influenciar-lo em forma direta ou

indireta, quais sejam: qualidade, preço, imagem, reclamações, compromissos afetivo e

calculado, a terceira relacionada a perguntas sobre o perfil do turista.

O formulário foi elaborado em três idiomas: português, inglês e espanhol. As

questões foram fechadas, mensuradas em escala diferencial de característica discreta

variando de 1 a 10 pontos.

De acordo com Derek & Tanniru (2000), existem diferentes escalas na medição de

satisfação do cliente, dentre as mais utilizadas estão: 1 a 5, 1 a 7 e 1 a 10. A escolha da

escala 1 a 10 pontos foi feita tendo em conta as considerações de Derek & Tanniru (2000)

e Johnson & Gustafsson (2000). As razões apresentadas pelos autores são do que a escala

de 1 a 10 fornece: (1) a mais ampla distribuição de pontuação ao redor da média, o que

possibilita maior poder de discriminação e (2) o envolvimento da covariância; no geral, é

mais fácil estabelecer covariância entre duas variáveis com maior dispersão em torno de

sua média. A covariância é importante para estabelecer modelos de dependência

multivariadas, utilizadas para explicar direcionadores-chave. Além disso, tendo em conta o

benchmarking como um dos objetivos dos índices nacionais de satisfação do cliente, esta

escala possibilita melhor informação para a mesma.
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A coleta de dados, realizada no mês de dezembro foi realizada por 11 alunos de

graduação de engenharia de produção. Devido às restrições impostas pela Policia Federal

do Aeroporto para o número máximo de pesquisadores em 5, foram divididos em 4 grupos,

tendo como supervisor da pesquisa o próprio autor. Para o treinamento da equipe de

pesquisa, foram realizadas as atividades: (1) Apresentação do questionário nos três idiomas

aos pesquisadores; (2) Aplicação do questionário a os pesquisadores; (3) Explicação sobre

a população da pesquisa; (4) Observação do processo de coleta de dados do autor; e (5)

Aplicação supervisionada de coleta de dados.

De acordo com Johnson & Gustafsson (2000), nas pesquisas de qualidade,

satisfação e fidelidade do cliente, a forma típica esperada da distribuição dos dados

mantém uma tendência diferente da curva normal, apresentado uma concentração acima da

média. A Figura 3.1. apresenta esta característica, onde de uma escala de 1 a 10 pontos, o

esperado da concentração das repostas dos clientes deveriam ser entre 6, 7 e 8.
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Figura 3.1. Distribuição de dados esperado para pesquisas de qualidade, satisfação e fidelidade do cliente

(Johnson & Gustafsson, 2000, p.81)

As variáveis que foram mensurados no questionário estão apresentadas na Tabela

3.1, e o formulário completo da pesquisa consta no Anexo I. Na parte das respostas foi

incluída a opção “não sei avaliar” com a finalidade de não forçar respostas dos

entrevistados.
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 Tabela 3.1. Variáveis consideradas no questionário da Pesquisa.

Categoria Variáveis Fonte

Qualidade do Hotel Recepção                    Check-In
                                   Check-Out
Governança                Limpeza
                                    Instalações /ambientes
Alimentos e bebidas   Café de manhã
                                    Bar e restaurante
Comunicação              Telefone
                                     Internet
Controle                       Área de lazer
                                     Piscina
                                     Segurança
Geral                            Eficiência do Staff
                                     Empatia do Staff
                                     Localização do hotel
                                     Qualidade geral do hotel

Marriott International  Inc
(Bateson & Hoffman, 2001)
Johnson & Gustafsson (2000)
Francisco de Assis (2003)
Miranda (2004) & Castelli
(2003).

Preço Avaliação do preço do hotel em relação à
qualidade

Marriott International  Inc.
(Bateson & Hoffman, 2001) &
Johnson et al (2001).

Reclamação Avaliação como o hotel tratou a reclamação Marriott International  Inc.
(Bateson & Hoffman, 2001) &
Johnson et al (2001).

Satisfação Satisfação com o hotel Neal (2000); Vavra (1997);
Johnson & Gustafsson (2000);
Johnson et al (2001)

Imagem Avaliação geral da imagem do hotel Johnson et al (2001); Rodrigues,
J. (2003); Francisco de Assis
(2003) & Miranda (2004)

Compromisso afetivo Possibilidade de usar um boné ou uma camiseta
do hotel

Johnson et al (2001); Rodrigues,
J. (2003); Francisco de Assis
(2003) & Miranda A. (2004)

Fidelidade Possibilidade de o turista recomendar o hotel
Possibilidade de o turista voltar a se hospedar
no mesmo hotel

Johnson et al (2001); Souza, A.
(2001); Rodrigues, J. (2003);
Francisco de Assis (2003) &
Miranda A. (2004)

Perfil Sexo, idade, renda anual e pais de residência

O período da coleta de dados foi do primeiro ao vinte e quatro de dezembro.  O

tempo médio de aplicação para cada questionário foi calculado em 12 minutos.
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3.6 Técnicas de Análise dos Dados

De acordo com Derek & Tanniru (2000), a análise de dados de satisfação de

clientes pode ser realizada em três níveis: análise univariada, bivariada e multivariada.

Nesta pesquisa foi realizada a análise multivariada.

As técnicas estatísticas utilizadas na fase inicial de análise dos dados foram

descritivas, seguindo-se de técnicas de correlação e regressão linear múltipla. O software

utilizado para a análise dos dados foi STATISTICA versão 6.0.

3.6.1 Análise Descritiva e Exploratória

               A estatística descritiva e exploratória consiste em resumir resultados, empregando

o uso de tabelas, figuras e medidas que facilitam ao analista ter uma visão rápida e objetiva

dos dados coletados para sua interpretação e compreensão.

              Neste trabalho empregou-se a estatística descritiva e exploratória para descrever o

perfil dos turistas pesquisados. Em termos de validação da pesquisa foram feitos

comparativos com os dados dos indicadores de turismo da SETUR-RN, referente ao ano de

2003.

3.6.2 Análise de Regressão Linear Múltipla

               Segundo Hair (1998), a análise de regressão múltipla é uma técnica estatística que

se pode usar para analisar o relacionamento entre uma variável dependente e variáveis

independentes, na qual cada variável independente tem seu peso e esses pesos denotam a

relativa contribuição dessas variáveis para predizer a variável dependente.

Uma equação de regressão linear múltipla expressa um relacionamento linear entre

a variáveis independentes Xi e a variável dependente Yi, com os objetivos abaixo:

a) determinar se as variáveis independentes que compõem o modelo trabalhado

explicam uma variação estatisticamente significativa ocorrida na variável dependente;

b) quantificar, em termos percentuais, a variação ocorrida na variável dependente,

em função das variáveis independentes;

 c) determinar o modelo matemático da relação entre as variáveis independentes e a

variável dependente.
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Forma geral da equação de regressão múltipla estimada:

         Yi = βo + β1X1  + β 2X2 + ... + βkXk  + ε i,          (Equação 3.4)

Onde os elementos são:

βo... é o intercepto da reta da regressão;

βi... é o coeficiente angular da variável independente Xi , i= 1,2...,k

Xi... é a i-ésima variável independente

A forma geral da equação de regressão múltipla estimada é:

y = bo + b1x1  + b2x2 + ... + bkxk , onde:

y ... é o valor predito da variável dependente Y, calculada a partir da equação de

regressão múltipla geral.

bi ... é a estimativa amostral do coeficiente βi, baseado nos dados amostrais, com o

índice i = 1, 2, ...,k

As hipóteses a serem testadas são:

Ho ... todos os coeficientes das variáveis independentes são iguais a zero;

Hi ... pelo menos um dos coeficientes das variáveis independentes é diferente de

zero.

Os elementos considerados na análise foram:

• ANOVA (Análise de Variância) - segundo Anderson et al.(1998), a análise de

variância é usada para resumir os valores da análise, apresentado o valor da

estatística F de significância. Determina se existe relação significativa entre a

variável dependente e o conjunto de variáveis explicativas.

• R2 (Coeficiente Múltiplo de Determinação) – É uma medida de eficiência do ajuste

da equação de regressão múltipla. É interpretado como a proporção da variação na

variável dependente que é explicada pela equação de regressão múltipla estimada.

• Matriz de Correlação – No formulário da pesquisa existem diversas variáveis

independentes que não entraram no modelo, mas contribuíram com as variáveis que

entraram, essas não foram selecionadas para entrarem no modelo, mas têm alta

correlação com as que fazem parte do modelo e com a variável dependente.
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A análise de regressão múltipla possibilita entender as relações existentes entre as

variáveis dependentes, no caso, a satisfação do turista e seus antecedentes, e a fidelidade

dos turistas e seus antecedentes.

3.7 Conclusão

           A metodologia seguida para o desenvolvimento desta pesquisa levou em

consideração o alcance dos objetivos de análise propostos. O teste inicial do questionário

ajudou a melhorar algumas questões que não estavam muito claras para os entrevistados.

O procedimento utilizado para as entrevistas, o questionário disponibilizado em três

idiomas e a aplicação das entrevistas nos salões de embarque do aeroporto influenciaram

na eficiência da coleta de dados, pois inicialmente este foi programada para um mês, no

entanto, o número da amostra conseguida aconteceu em 24 dias.

Para os fins desta tese, a técnica para a análise dos dados escolhida foi Regressão

Linear Múltipla, devido a que fornece simplicidade comparada com as técnicas de

Mínimos Quadrados Parciais (PLS) e Regressão de Componentes Principais (PCR). De

acordo com Jonhson & Gustafsson (2000, p.196), a técnica de Regressão Múltipla tem a

confiabilidade nos resultados em 75% relativa à técnica de Mínimos Quadrados Parciais

(Tabela 3.2), porém a simplicidade de seu uso tanto na parte de coleta de dados (menor

número de variáveis), assim como o requerimento de software, faz com que a técnica de

Regressão Múltipla seja a mais recomendada.

Tabela 3.2. Correlação dos impactos dos métodos de análise estatísticos.

PLS PCR Regressão Múltipla Correlação

PLS 1.00 0.98 0.75 0.68

PCR 0.98 1.00 0.70 0.63

Regressão Múltipla 0.75 0.70 1.00 0.62

Correlação 0.68 0.63 0.62 1.00

Fonte: Jonhson & Gustafsson (2000, p.196).

Uma das limitações da metodologia utilizada foi a escolha intencional da pesquisa

de campo no mês de dezembro, tendo em vista que o ideal seria que a sua realização



54

ocorresse a cada mês para cada amostragem aleatória. Não sendo possível realizá-la dessa

forma, escolheu-se o mês de dezembro para a coleta de dados, por ser uma época de maior

fluxo de turistas internacionais na cidade. Porém, comparando o perfil dos turistas

entrevistados com os dados de SETUR-RN e EMBRATUR, observou-se que as diferenças

são mínimas, dentro da margem de erro proposta.
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Capítulo 4

Resultados e Discussão

Este capítulo apresenta os resultados obtidos na pesquisa de campo. Os dados do

estudo foram agrupados e analisados de forma exploratória e descritiva, que consiste na

organização de tabelas, figuras e medidas que facilitam a compreensão das informações,

em seguida, estão descritos os resultados dos relacionamentos entre a satisfação do turista

com o hotel e seus antecedentes e a fidelidade do turista com o hotel e seus antecedentes.

Está organizado nos seguintes tópicos: validação da pesquisa; relacionamento entre

satisfação do turista com o hotel e seus antecedentes, relacionamento entre fidelidade do

turista com o hotel e seus antecedentes e as conclusões.

4.1 Validação da Pesquisa

4.1.1 A Amostra

A população–alvo para a pesquisa foi de turistas internacionais que se hospedaram

nos hotéis da cidade de Natal-RN e que utilizaram o meio de transporte aéreo. Este

segmento foi determinado como objeto de estudo, por apresentar um crescimento

significativo, nos últimos anos, na participação do turismo da cidade de Natal/RN e, em

conseqüente, na demanda gerada para os meios de hospedagem.

A coleta de dados gerou 381 formulários, obtendo-se assim 100% da quantidade de

amostra requerida no cálculo inicial. A margem de erro amostral ficou em 5%, a mesma

que é mais recomendada pelos pesquisadores.

Para a verificação da consistência da amostra, o perfil dos entrevistados na pesquisa

foi comparado com os dados dos indicadores de turismo da SETUR-RN e da EMBRATUR

referente ao ano de 2003. O perfil sócio-demográfico dos entrevistados foi composto pelas

variáveis: sexo, idade, grau de instrução/escolaridade, renda familiar anual e nacionalidade.
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De acordo com a Figura 4.1, a distribuição por sexo, é observado que a maior parte

(57,8%) dos entrevistados foram de sexo masculino, que é corroborado com os dados da

SETUR-RN, (64,8%), tendo uma margem de diferença menor de 7%, o que justifica o

processo aleatório da coleta de dados.
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Figura 4.1 – Comparativo da distribuição por Sexo. (SETUR-RN, 2003; Pesquisa)

A distribuição dos turistas pesquisados por faixa etária, tem quase o mesmo

resultado comparado com as informações da SETUR-RN. Na Figura 4.2, comparando as

duas maiores porcentagens, mostram que na pesquisa (35,4%) estão na faixa de 26 e 35

anos, enquanto que nas informações da SETUR-RN (35,5%), ou seja, ambas se encontram

no mesmo intervalo de idade. Em seguida, na pesquisa (29,6%) dos entrevistados estão na

faixa de 36 a 50 anos e em relação aos dados da SETUR-RN (37,4%) se encontram no

mesmo intervalo de idade. Agrupando os dois intervalos, constata-se que na pesquisa

(65%) está entre os 26 a 50 anos, enquanto as informações da SETUR-RN (69,6%) se

encontram no mesmo intervalo de idade, obtendo-se assim, uma diferença menor de 5%.
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Figura 4.2 – Comparativo da Distribuição da Faixa Etária. (SETUR-RN, 2003; Pesquisa)
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No que diz respeito ao nível de escolaridade, a Figura 4.3 mostra que dos

entrevistados, em torno de 72,9% tinha nível superior, enquanto que nos dados da

EMBRATUR (72,3%) apresentam o mesmo nível de escolaridade, o mesmo resultado

acontece com os outros níveis de escolaridade dos turistas que visitam Natal/RN. Dos

entrevistados que apresentavam nível superior, 17,6% tinham feito uma pós-graduação.

Figura 4.3 – Comparativo da Distribuição por Nível de Escolaridade. (EMBRATUR, 2003; Pesquisa)

Devido à cidade de Natal/RN ser significativamente freqüentada pelos turistas

europeus, a pergunta da renda familiar, Figura 4.4, foi realizada em moeda da união

européia. A faixa da renda declarada pelos entrevistados foi de que quase 80% dos mesmos

tinham uma renda anual maior a € 25.000,00, transformando a moeda nacional, isto

representaria aproximadamente, R$ 7.500,00 de renda familiar mensal.
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Referente a nacionalidade dos turistas pesquisados, a Figura 4.5 apresenta a

distribuição por nacionalidades, destacando-se os países de Espanha com 35,4%, Portugal

com 32,2%, e Suécia com 17,8%. No item Outros (1,5%), foram agrupados aos turistas dos

países: Alemanha, Bélgica, Suíça e França.

Figura 4.5 – Distribuição pela Nacionalidade dos Turistas. ( Pesquisa)

Referente à freqüência de visitas realizadas pelos turistas a cidade de Natal-RN, a

Figura 4.6 mostra que dos entrevistados, 84% estiveram na cidade pela primeira vez, 11%

pela segunda vez e 5% pela terceira vez. Destes dados, pode-se perceber que a cidade de

Natal-RN está sendo atraída por novos turistas.
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Figura 4.6 – Número de vezes que os Turistas Visitaram Natal. (Pesquisa)

35,4%

32,2%

17,8%

4,5%
3,1% 3,1% 2,4% 1,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Espanha Portugal Suécia Finlândia Itália Noruega Holanda Outros



59

4.1.2 Análise Crítica do Questionário

O questionário da pesquisa foi apresentado em três idiomas, português, espanhol e

inglês, oferecendo assim, mais alternativas aos turistas. A inclusão do questionário no

idioma italiano tivesse facilitado a coleta dos dados, pois existiu um rechaço de resposta

por parte de turistas desta nacionalidade com a justificativa do idioma. Entretanto, turistas

suecos, finlandeses, noruegueses e holandeses não tiveram dificuldades em responder no

idioma inglês ou espanhol.

Como uma opção de resposta, foi incluída a alternativa “não sei avaliar”, com a

finalidade de não forçar respostas dos pesquisados. Os questionários com número de

respostas maiores a 5 nesta alternativa, foram retirados, anulando-se com este critério 2

questionários.

Para medir a confiabilidade de consistência do questionário, relativo a escala e

questões, foi realizada a análise de confiabilidade Alpha de Cronbach (Anexo II). O

intervalo deste indicador varia de 0 a 1, para o questionário, este índice resultou em

0,93813 e com valor padronizado de 0,94042. O valor recomendado para este indicador

segundo Santos (1999) é acima de 0,70 com a qual se pode concluir que o questionário

desta pesquisa manteve uma alta confiabilidade.

4.2 Estatística Descritiva

Nesta seção, é apresentada uma descrição das respostas assinadas pelos turistas

sobre as principais variáveis que fizeram parte do questionário. As variáveis,

direcionadores de qualidade, foram agrupadas em seis categorias, para a qual, se levou em

consideração o critério de classificação para a administração sistêmica do hotel, proposta

por Castelli (2003). As categorias são: Recepção; Governança; Alimentos e Bebidas;

Controle; Comunicação e Categoria Geral do Hotel. Nas figuras posteriores, no eixo das

abscissas (X) foi considerada a escala de avaliação de 1 a 10 e no eixo das ordenadas (Y) o

número de observações para cada valor da escala.

A categoria Recepção do Hotel agrupou: a qualidade de serviço de Check-in (Q3) e

Ckeck-out (Q19) do hotel. A Figura 4.7 apresenta a distribuição do serviço de Check-in,

onde a média da curva foi de 7,44, o que mostra uma ligeira inclinação ao limite superior.

Tendo em conta a consideração de Johnson & Gustafsson (2000), sobre pesquisas de

qualidade e satisfação, a forma desta distribuição resultou ligeiramente acima do esperado.
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Figura 4.7 – Distribuição de Respostas para o Check-in do Hotel. (Pesquisa)

O serviço de Check-out do hotel, Figura 4.8, obteve uma distribuição semelhante ao

serviço de Check-in. Como estes serviços incluem quase as mesmas atividades e na sua

maioria das vezes pelas mesmas pessoas, a avaliação do ponto de vista do cliente fez com

que suas distribuições sejam semelhantes.
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Figura 4.8 – Distribuição de Respostas para o Check-out do Hotel. (Pesquisa)
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A categoria Governança foi conformada pelas variáveis: Quarto do Hotel (Q4),

Cama (Q5), Banheiro do Quarto (Q6) e Limpeza do Hotel (Q7). A Figura 4.9 apresenta a

avaliação do Quarto do Hotel; sua distribuição mostra uma curva segundo o esperado.
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Figura 4.9 – Distribuição das Respostas para o Quarto do Hotel. (Pesquisa)

A avaliação sobre a Limpeza do Hotel, Figura 4.10, mostra a distribuição com uma

ligeira tendência ao limite superior da escala, mostrando que a limpeza do hotel se

encontra acima do padrão de qualidade esperado pelos hóspedes. As variáveis da categoria

Governança, Cama do Hotel e Banheiro do Quarto, apresentados no Anexo III, resultaram

com uma distribuição de sua avaliação como sendo esperada.
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Figura 4.10 – Distribuição das Respostas para a Limpeza do Hotel. (Pesquisa)

A categoria qualidade dos Alimentos e Bebidas incluiu as variáveis: Café da manhã

relativo à Variedade (Q8), Café da manhã relativo à Qualidade (Q9), Bar do Hotel (Q16),

Restaurante relativo ao Serviço (Q17) e Restaurante relativo à Comida (Q18). A Figura 4.11

mostra a avaliação da variável Café da manhã relativo a Qualidade, da qual se observa que

sua distribuição tem tendência ligeiramente à direita da esperada. O Café da manhã relativo

à Variedade (Anexo III), teve uma distribuição esperada.
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Figura 4.11 – Distribuição das Respostas para o Café da manha relativo a Qualidade. (Pesquisa)
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A variável Restaurante do Hotel relativa ao serviço, apresentada na Figura 4.12,

mostra uma ligeira tendência à direita do esperado, entanto, as variáveis: Restaurante

relativo à Comida e Bar do hotel (Anexo III), tiveram suas distribuições esperadas.
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Figura 4.12 – Distribuição das Respostas para o Restaurante relativo ao Serviço. (Pesquisa)

A categoria serviço de comunicação foi agrupada pelas variáveis: Serviço de

Telefonia (Q10) e Serviço de Internet (Q11). A Figura 4.13 apresenta a distribuição da

avaliação para o Serviço de Internet, da qual se observa que este serviço foi considerado

pelos hóspedes como sendo abaixo do esperado. Entretanto, a distribuição da avaliação do

Serviço de Telefone (Anexo III) apresenta uma distribuição esperada.
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Figura 4.13 – Distribuição das Respostas para o Serviço de Internet. (Pesquisa)

A categoria controle agrupou as variáveis: Segurança do Hotel (Q12) e Piscina do

Hotel (Q20). A Figura 4.14 mostra a avaliação da Segurança do Hotel, cuja distribuição teve

uma tendência ao limite superior da escala, maior do que as outras variáveis. O que

significaria, que esta variável, segundo os hóspedes teve uma superior performance ao

esperado pelos mesmos. A variável Piscina do Hotel (Anexo III), teve sua distribuição

esperada.
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Figura 4.14 – Distribuição das Respostas para a Segurança no Hotel. (Pesquisa)
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A categoria Geral do Hotel foi conformada por quatro variáveis: Cordialidade do

Pessoal do Hotel (Q13), Eficiência do Pessoal do Hotel (Q14), Localização do Hotel (Q15) e

Qualidade em Geral do Hotel (Q21). A Figura 4.15 mostra os resultados da variável

Cordialidade do Pessoal do Hotel, cuja distribuição tem uma tendência a direita, que

explica que esta variável foi considerada pelos hóspedes como superior ao esperado.
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Figura 4.15 – Distribuição das Respostas para a Coordialidade do Pessoal do Hotel. (Pesquisa)

A Figura 4.16 apresenta a distribuição da avaliação da Eficiência do Pessoal do

Hotel, cuja curva tem uma tendência ligeiramente inferior a Coordialidade do Pessoal. As

variáveis, Qualidade Geral do Hotel e Localização do Hotel (Anexo III), mantiveram uma

distribuição esperada na sua avaliação.
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Figura 4.16 – Distribuição das Respostas para a Eficiência do Pessoal do Hotel. (Pesquisa)

De acordo com o modelo da pesquisa, as principais variáveis conseqüentes no

modelo são a satisfação e a fidelidade. A Figura 4.17 apresenta a distribuição da avaliação

feita pelos turistas referente a sua satisfação com o hotel (Q35) onde ficaram hospedados.

Segundo o critério de Johnson & Gustafsson (200), a distribuição das respostas apresenta a

curva esperada.

N
º d

e 
ob

s

1,1% 1,1%

3,2%

12,9%

8,4%

22,9%

25,3%

15,5%

9,7%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Figura 4.17 – Distribuição da Satisfação do Turista ao Hotel. (Pesquisa)
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A avaliação da Fidelidade do Turista para com o Hotel foi obtida mediante o

questionamento de duas perguntas, a primeira considerada mais do tipo “comportamental”

na qual a pergunta foi focalizada para conhecer a intenção de retorno do turista ao mesmo

hotel em um futuro próximo (Q45). A segunda mais de tipo “Atitudinal” na qual a pergunta

foi dirigida sobre as recomendações que o turista realizará, para familiares e amigos, ao

hotel onde ficou hospedado (Q47). A Figura 4.18 apresenta a distribuição da avaliação de

Fidelidade Comportamental do Turista ao Hotel, observa-se que sua distribuição mantém

uma curva de tendência esperada.
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Figura 4.18 – Distribuição da Fidelidade Comportamental do Turista com o Hotel. (Pesquisa)

Levando em conta que os turistas que gostaram do hotel, e que por diferentes

motivos, não possam retornar a visitar Natal/RN, para tal foi realizada a segunda pergunta,

que trata da recomendação do turista para familiares e amigos sobre o hotel que ficou

hospedado. A Figura 4.19 apresenta, a distribuição dos resultados para a disposição dos

turistas em fazer boas recomendações do hotel a familiares e amigos.
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Q47
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Figura 4.19 – Distribuição da Fidelidade Atitudinal do Turista com o Hotel. (Pesquisa)

As distribuições das avaliações de Fidelidade Comportamental e Atitudinal,

apresentam diferenças, neste caso, a média da Fidelidade Atitudinal foi de 7,25 contra

6,28, mostrando assim a curva com maior inclinação ao limite superior.

A comparação entre a Fidelidade do turista ao Hotel e a Fidelidade à Cidade são

apresentadas nas Figuras 4.20 e 4.21, com a finalidade de saber o grau de diferença entre

as mesmas. A Figura 4.20 apresenta a distribuição da Fidelidade Comportamental do

Turista para com o Hotel onde ficou hospedado (Q45) e com a Cidade de Natal/RN (Q44).

De acordo com a forma de suas distribuições, observa-se que a intenção do turista em

voltar a visitar Natal/RN é maior do que a de retornar ao mesmo hotel.
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Figura 4.20 – Comparação da Fidelidade Comportamental do Turista para com o Hotel e a Cidade

de Natal/RN. (Pesquisa)

 A comparação da Fidelidade Atitudinal para com o hotel (Q47) e a cidade de

Natal/RN (Q46) é mostrada na Figura 4.21. Observa-se que existe uma diferença nas

distribuições, resultando que os turistas se mostraram fiéis à Cidade mais que aos hotéis

onde ficaram.
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Figura 4.21 – Comparação da Fidelidade Atitudinal do Turista para com o Hotel e a Cidade de

Natal/RN. (Pesquisa)
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4.3 Análise de Regressão Múltipla – Satisfação e Fidelidade do Turista ao Hotel

A análise de regressão múltipla foi realizada em dois momentos. A primeira análise

foi realizada considerando a satisfação como variável dependente, e tendo como variáveis

independentes os direcionadores da qualidade, preço e gerenciamento de reclamações. Para

a segunda análise, foi considerada a fidelidade como variável dependente, e tendo como

variáveis independentes o preço, a satisfação, o gerenciamento de reclamação, a imagem

do hotel e o compromisso afetivo.

4.3.1 Relacionamento entre a Satisfação (Q35) e seus Antecedentes

• Variáveis Independentes: Direcionadores de Qualidade (Q3- Q20) e Preço (Q32).

Utilizando o Método Pairwise - Forward Stepwise, as variáveis resultantes para

comporem o modelo foram: Quarto do hotel (Q4), Cordialidade do pessoal do hotel (Q13),

Restaurante do hotel relativo à comida (Q18), que juntamente com a variável, o Preço pago

em relação à qualidade recebida (Q32) resultaram na primeira regressão, cujo resultado é

mostrado na Tabela 4.1.

Tabela 4.1 – Análise de Variância (ANOVA) para o Teste de Significância da Regressão Linear Múltipla
para a Satisfação do Turista com o Hotel.

Fonte de variação Soma de
Quadrados

Graus de
Liberdade

Quadrado Médio F p-valor

Regressão

Residual

Total

246,2

171,3

417,5

   9

131

27,4

1,3

30,9 0,0000

As variáveis independentes selecionadas para entrarem no modelo explicam em

56,0% a variação da Satisfação do Turista com o Hotel. Dentre as 19 variáveis

independentes, 4 foram significativas para compor o modelo. A descrição destas variáveis,

seus coeficientes e níveis de significância são resumidos na Tabela 4.2.
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Tabela 4.2 – Variáveis independentes antecedentes de Satisfação, que ingressaram no modelo (n=141,
R²=0,56).

Variável Descrição da variável bn p-valor

Q4

Q13

Q18

Q32

Quarto do hotel

Cordialidade do pessoal do hotel

Restaurante do hotel-comida

Preço pago em relação à qualidade recebida

0,19

0,26

0,20

0,15

0,0159

0,0007

0,0087

0,0137

A existência de correlação entre alguns variáveis independentes fez com que

algumas variáveis, embora significativas para a Satisfação do Turista ao Hotel, não

entrassem no modelo. Considerando o grau de correlação r>=70%, as variáveis correlatas

que não entraram no modelo foram: Banheiro do Quarto (Q6), correlato em 70% com a

variável Quarto do Hotel (Q4); Eficiência do Pessoal do Hotel (Q14), correlato em 73% com

a variável Cordialidade do Pessoal do Hotel (Q13); e, Serviço do Restaurante do Hotel

(Q17), correlato em 72% com a variável Comida do Restaurante do Hotel (Q18). A Figura

4.22 resumiu os resultados da regressão múltipla.
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Figura 4.22 – Diagrama da Regressão Múltipla entre Satisfação e seus antecedentes (Pesquisa)
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• Variáveis Independentes: Gerenciamento de Reclamações (Q34)

A Tabela 4.3 mostra os resultados obtidos com a Análise de Variância –ANOVA

(p=0,0000), o que leva a inferir que há evidências de que o modelo ajustado serve para

descrever o relacionamento entre a Satisfação do Turista com o Hotel e o Gerenciamento

de Reclamações.

Tabela 4.3 – ANOVA para o Teste de Significância da Regressão Linear Múltipla entre a Satisfação do
Turista com o Hotel e o Gerenciamento de Reclamações.

Fonte de variação Soma de
Quadrados

Graus de
Liberdade

Quadrado Médio F p-valor

Regressão

Residual

Total

81,4

84,6

166,0

1

47

45,3

1,8

45,3 0,0000

O relacionamento acima descrito foi explicado em 48% a variância ocorrida entre

Gerenciamento de Reclamações do Hotel (Q34) e a Satisfação do Turista com o Hotel. A

descrição de seu coeficiente de regressão, o nível de significância e o resumo da análise de

regressão foram apresentados na Tabela 4.4 e na Figura 4.23.

 Tabela 4.4 – Variável independente antecedente de Satisfação, que ingressou no modelo (n= 49, R²=0,48).

Variável Descrição da variável bn p-valor

Q34 Maneira como o hotel administrou o problema do turista 0,70 0,0000

Satisfação
do turista
R²=0,48

Satisfação
do turista
R²=0,48

Gerenciamento 
de  reclamações

(Q34)

Gerenciamento 
de  reclamações

(Q34)

b=0,70 Satisfação
do turista
R²=0,48

Satisfação
do turista
R²=0,48

Gerenciamento 
de  reclamações

(Q34)

Gerenciamento 
de  reclamações

(Q34)

b=0,70

Figura 4.23 – Diagrama da Regressão Múltipla entre Satisfação e Gerenciamento de Reclamações (Pesquisa)
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4.3.2 Relação entre a Fidelidade Comportamental (Q45) e seus Antecedentes

• Variáveis Independentes: Preço (Q32), Satisfação (Q35), Imagem (Q37),

Compromisso Afetivo (Q39).

A Tabela 4.5 mostra os resultados da ANOVA (p=0000) que levam a inferir que há

forte evidência de que o modelo ajustado serve para descrever o relacionamento entre a

Fidelidade Comportamental do Turista com o Hotel e suas variáveis antecedentes

envolvidas.

Tabela 4.5 – ANOVA para o Teste de Significância da Regressão Linear Múltipla entre a Fidelidade do
Turista com o Hotel e seus Antecedentes.

Fonte de variação Soma de
Quadrados

Graus de
Liberdade

Quadrado Médio F p-valor

Regressão

Residual

Total

841,8

1075,1

1916,9

    3

361

280,6

3,0

94,2 0,0000

As variáveis independentes selecionadas para entrarem no modelo explicam em

43,0% a variação da Fidelidade do Turista com o Hotel. Dentre as 6 variáveis

independentes, 3 foram significativas para compor o modelo. A descrição destas variáveis,

seus coeficientes e níveis de significância são resumidos na Tabela 4.6. e na Figura 4.24.

Tabela 4.6 – Variáveis independentes antecedentes de Fidelidade Comportamental, que ingressaram no
modelo (n= 365, R²=0,43).

Variável Descrição da variável bn p-valor

Q35

Q37

Q39

Satisfação Geral com o Hotel

Imagem Geral do Hotel

Uso de Camiseta ou Boné com o Nome do Hotel

0,34

0,27

0,18

0,0000

0,0000

0,0000
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Figura 4.24 – Diagrama da Regressão entre Fidelidade Comportamental e seus antecedentes (pesquisa)

• Variável Independente: Gerenciamento de Reclamações (Q34).

A Tabela 4.7 mostra os resultados obtidos com a Análise de Variância –ANOVA

(p=0,0000), o que leva a inferir que há evidências de que o modelo ajustado serve para

descrever o relacionamento entre a Fidelidade Comportamental do Turista com o Hotel e o

Gerenciamento de Reclamação.

Tabela 4.7 – ANOVA para o Teste de Significância da Regressão Linear Múltipla entre a Fidelidade
Comportamental do Turista com o Hotel e o Gerenciamento de Reclamações.

Fonte de variação Soma de
Quadrados

Graus de
Liberdade

Quadrado Médio F p-valor

Regressão

Residual

Total

  78,7

142,8

221,5

  1

45

78,7

  3,2

24,8 0,0000

O relacionamento acima descrito foi explicado em 34% da variância ocorrida entre

a variável Gerenciamento de Reclamação do Hóspede e a Fidelidade Comportamental do

Turista com o Hotel. A descrição de seu coeficiente de regressão, e o nível de significância

são resumidos na Tabela 4.8. e na Figura 4.25.
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 Tabela 4.8 – Variável independente antecedente da Fidelidade Comportamental, que ingressou no modelo
(n= 49, R²=0,35).

Variável Descrição da variável bn p-valor

Q34 Maneira como o hotel administrou o problema do turista 0,60 0,0000

Gerenciamento 
de  reclamações

(Q34)

Gerenciamento 
de  reclamações

(Q34)

Fidelidade  
Comportamental

R²=0,35

Fidelidade  
Comportamental

R²=0,35

b=0,60Gerenciamento 
de  reclamações

(Q34)

Gerenciamento 
de  reclamações

(Q34)

Fidelidade  
Comportamental

R²=0,35

Fidelidade  
Comportamental

R²=0,35

b=0,60

Figura 4.25 – Diagrama da Regressão entre Fidelidade Comportamental e Gerenciamento de Reclamações

(pesquisa)

4.3.3 Relação entre a Fidelidade Atitudinal (Q47) e seus Antecedentes

• Variáveis Independentes: Preço (Q32), Satisfação (Q35), Imagem (Q37) e

Compromisso Afetivo (Q39).

A Tabela 4.9 mostra os resultados da ANOVA (p=0000) que levam a inferir que há

forte evidência de que o modelo ajustado serve para descrever o relacionamento entre a

Fidelidade Atitudinal do Turista com o Hotel e suas variáveis antecedentes envolvidas.

Tabela 4.9 – ANOVA para o Teste de Significância da Regressão Linear Múltipla entre a Fidelidade
Atitudinal do Turista com o Hotel e seus Antecedentes.

Fonte de variação Soma de
Quadrados

Graus de
Liberdade

Quadrado Médio F p-valor

Regressão

Residual

Total

  948,1

  821,1

1916,9

    6

351

158,0

    2,3

67,5 0,0000

As variáveis independentes selecionadas para entrarem no modelo explicam em

53,0% a variação da Fidelidade Atitudinal do Turista com o Hotel. Dentre as 6 variáveis

independentes, 3 foram significativas para compor o modelo. A descrição destas variáveis,

seus coeficientes e níveis de significância são resumidos na Tabela 4.10 e na Figura 4.26.
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Tabela 4.10 – Variáveis independentes antecedentes de Fidelidade Atitudinal, que ingressaram no modelo
(n= 358, R²=0,53).

Variável Descrição da variável bn p-valor

Q35

Q37

Q39

Satisfação Geral com o Hotel

Imagem Geral do Hotel

Uso de Camiseta ou Boné com o Nome do Hotel

0,40

0,34

0,09

0,0127

0,0000

0,0341
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b=
0,0

9
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Figura 4.26 – Diagrama da Regressão entre Fidelidade Atitudinal e seus Antecdentes (pesquisa)

• Variável Independente: Gerenciamento de Reclamações (Q34)

A Tabela 4.11 mostra os resultados obtidos com a Análise de Variância –ANOVA

(p=0,0000), o que leva a inferir que há evidências de que o modelo ajustado serve para

descrever o relacionamento entre a Fidelidade Atitudinal do Turista com o Hotel e o

Gerenciamento de Reclamação.

Tabela 4.11 – ANOVA para o Teste de Significância da Regressão Linear Múltipla entre a Fidelidade
Atitudinal do Turista com o Hotel e o Gerenciamento de Reclamações.

Fonte de variação Soma de
Quadrados

Graus de
Liberdade

Quadrado Médio F p-valor

Regressão

Residual

Total

  99,0

175,3

274,2

  1

47

99,0

  3,7

26,5 0,0000
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O relacionamento acima descrito foi explicado em 35% da variância ocorrida entre

a variável Gerenciamento de Reclamações do Hóspede e a Fidelidade Atitudinal do Turista

com o Hotel. A descrição de seu coeficiente de regressão, e o nível de significância são

resumidos na Tabela 4.12 e na Figura 4.27.

Tabela 4.12 – Variável independente antecedente da Fidelidade Atitudinal, que ingressou no modelo (n= 49,
R²=0,35).

Variável Descrição da variável bn p-valor

Q34 Maneira como o hotel administrou o problema do turista 0,60 0,0000

Gerenciamento 
de  reclamações

(Q34)

Gerenciamento 
de  reclamações

(Q34)

Fidelidade  
Atitudinal

R²=0,35

Fidelidade  
Atitudinal

R²=0,35

b=0,60Gerenciamento 
de  reclamações

(Q34)

Gerenciamento 
de  reclamações

(Q34)

Fidelidade  
Atitudinal

R²=0,35

Fidelidade  
Atitudinal

R²=0,35

b=0,60

Figura 4.27 – Diagrama da Regressão entre Fidelidade Atitudinal e o Gerenciamento de Reclamações

(pesquisa)

Comparando as duas análises sobre a categoria fidelidade, pode-se afirmar, que o

modelo para a fidelidade atitudinal é mais bem explicada que o modelo para a fidelidade

comportamental, tendo o mesmo um R²=0,53 e o segundo um R²=0,43.

Uma possível explicação para este fato seria que um turista que gostou muito do

hotel, na próxima viagem talvez já tenha planejado viajar a uma outra cidade, pelo mesmo

fato, então não poderá voltar ao hotel (fidelidade comportamental), porém pode falar bem

do hotel e recomendar a familiares e amigos (fidelidade atitudinal).

A Figura 4.28 apresenta o resumo dos resultados encontrados nas análises de

relacionamento das variáveis antecedentes da satisfação e fidelidade do turista

internacional aos hotéis de Natal/RN. As variáveis independentes pontilhadas indicam a

presença de multicolinearidade (Matriz de Correlação no Anexo V). Essas variáveis são

fortes candidatas a entrarem no modelo.
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Figura 4.28 – Relações entre as variáveis antecedentes à Satisfação e à Fidelidade Atitudinal dos

Turistas com os Hotéis.

4.4 Conclusão

O número de entrevistados para a análise da pesquisa resultou significativo pelo

fato de ter conseguido o número de questionários (381) inicialmente planejados. A eficácia

da amostragem foi verificada através do comportamento das distribuições do perfil dos

entrevistados, onde as distribuições dos dados da amostra apresentam similar distribuição

com os da população (informação da SETUR-RN). As principais variáveis sócio–

econômicas comparadas foram: sexo, faixa etária, nível de escolaridade e renda familiar

anual.

Na análise descritiva e comparativa realizada dentro das seis categorias dos

Direcionadores de Qualidade do Hotel, as variáveis com distribuição acima do esperado

foram: a Coordialidade do Pessoal do Hotel (Q13), Limpeza do Hotel (Q7), Segurança no

Hotel (Q12), e Restaurante do Hotel Relativo ao Serviço (Q17). A variável, com distribuição
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abaixo do esperado foi o Serviço de Internet (Q11). A variável Coordialidade do Pessoal,

presente no modelo, teve maior pontuação comparada com a variável Eficiência do

pessoal, da qual se pode concluir que de acordo com os turistas europeus, há necessidade

de melhorar a eficiência do pessoal no atendimento de suas funções.

Em relação da Análise de Regressão Múltipla para a variável dependente Satisfação

do Turista com o Hotel, seus antecedentes explicaram em 56% sua variação, sem

considerar a variável independente Gerenciamento de Reclamações que foi tratado à parte

em razão de apenas 49 dos 381 entrevistados terem apresentado reclamações. A variável,

maneira como o hotel administrou a reclamação (Q34) explicou 48% da variação na

Satisfação do Turista.

A Análise de Regressão Linear Múltipla, realizada para a variável dependente

Fidelidade ao Hotel, revelou que tanto para a comportamental como para atitudinal suas

variâncias são explicadas por seus antecedentes em 43% e 53% respectivamente. Entanto,

a variável Maneira como o hotel administrou a reclamação, foi explicada em 35% sua

variação tanto na fidelidade comportamental como na fidelidade atitudinal.

Os resultados encontrados nas relações mostram coerência com os resultados

obtidos por: Fornell et al (1992); Reichheld (1996); Johnson et al (2001); Gonçalves et al

(2003); Pinheiro (2003) e estudos apresentados na seção 2.7., pois a fidelidade do cliente

não é unicamente explicada pela satisfação do mesmo, existem, outras fatores como:

compromisso afetivo, imagem e gerenciamento de reclamações, obtidas neste estudo.

O compromisso afetivo é um fator que também resultou ser um construto

antecedente da fidelidade nos modelos das pesquisas de Francisco de Assis (2004) e

Ferreira (2004). A imagem da empresa foi um outro construto que resultou no modelo de

pesquisa de Rodrigues (2003), como sendo antecedente da fidelidade, de maneira similar,

nesta pesquisa foi confirmada. O gerenciamento de reclamações, neste estudo e nas

pesquisas de Ferreira (2004) e Urdan & Arnaldo (1998), resultou explicando a fidelidade

do cliente.

.
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Capítulo 5

Conclusões e Recomendações

Este capítulo apresenta uma síntese geral da Tese, através da apresentação do

resumo da pesquisa bibliográfica, a metodologia da pesquisa, e os resultados obtidos.

Também foi feita uma análise crítica do trabalho, uma avaliação das limitações e o

direcionamento para novas pesquisas no tema de turismo e hotelaria.

A estrutura está composta de oito tópicos: pesquisa bibliográfica, metodologia da

pesquisa, resultados da pesquisa, análise crítica do trabalho, direções da pesquisa,

recomendações e conclusões.

5.1 Pesquisa Bibliográfica

Para melhor compreender a satisfação e a fidelidade do cliente, é necessário

entender os diversos fatores que levam a esta atitude e comportamento do cliente. A

qualidade dentre elas aparece como sendo uma das principais variáveis que influenciam a

satisfação e fidelidade do cliente.

A qualidade nas empresas, na década dos setenta, era considerada como sendo

aquela que definia a competitividade das empresas que a praticava, na atualidade esse fato

está mudando para tornar-se um fator necessário, para que as empresas se mantenham no

mercado. A definição de qualidade teve uma mudança com o aumento de empresas de

serviços. A princípio, a qualidade era definida tendo como foco as especificações técnicas

do produto, porém no passar do tempo, apareceu a qualidade de serviço, o que é

considerada como a forma como que a empresa entrega seu produto/serviço ao cliente.

Surgiu, assim, os termos momento de verdade e o ciclo de serviços, técnicas que ajudam as

empresas gerenciar melhor suas atividades quando se encontram frente ao cliente. Contudo

a qualidade deve representar como sendo resultado da combinação entre: as especificações
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do produto, a oferta do produto, a entrega do produto ao cliente e o seguimento após a

venda.

 O fato de medir a satisfação do cliente foi motivado pelas empresas para conhecer

seu desempenho desde o ponto de vista do cliente. Aparecem diferentes abordagens sobre a

satisfação do cliente, sendo a mais adotada nos Modelos Nacionais de Satisfação a

definição na qual a satisfação é abordada mediante dois enfoques: como resultado de uma

transação específica e como resultado de uma percepção acumulada (Anderson et al

(1994), Vavra (1997) e Johnson et al (2001)).

No primeiro enfoque, a satisfação do cliente é considerada como resultado da

avaliação feita depois de uma compra específica, em outras palavras, indica quão satisfeito

o cliente está com o produto ou serviço depois de concretizada a transação. No segundo

enfoque, o conceito é construído como resultado da experiência global de consumo de um

produto ou serviço. De acordo com esta definição, a satisfação do cliente deveria consistir

parcialmente da experiência e da percepção do produto ou serviço, incluindo, dentre outros

fatores, a experiência do cliente na qualidade, as atividades de marketing, etc.

 Na década de oitenta surgiu outros fatos importantes, pois empresas que mediam a

satisfação do cliente perceberam que clientes que se mostravam satisfeitos com a empresa,

mudavam de fornecedor. Fornell et al (1992), em suas conclusões, afirma que clientes fiéis

não são necessariamente satisfeitos, mas clientes satisfeitos tendem a serem fiéis.

As pesquisas de Reichheld (1996) indicam que índices entre 60% e 80% dos

clientes, que mudavam de fornecedor consideravam-se plenamente satisfeitos ou muito

satisfeitos. Surge, assim, o interesse das empresas por pesquisar quais os fatores que

influenciam na fidelidade do cliente.

A importância da fidelidade do cliente para a empresa é significativa devido a que

tem uma relação positiva com a lucratividade da empresa. De acordo com González et al

(2004), existem pesquisas que mostram a relação positiva entre a satisfação do cliente, sua

fidelidade para a empresa e a lucratividade das empresas. Os estudos de Reichheld (1996)

confirmam que os clientes mais rentáveis para uma empresa são aqueles que mantêm mais

tempo de relação com a mesma.

A fidelidade do cliente foi estudada seguindo vários abordagens. No seu início, a

fidelidade hera considerada como sendo puramente comportamental, tendo como seus

principais indicadores a recompra e a freqüência de compra. Dick & Basu (1994)
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propuseram um modelo para fidelidade que tem como base os aspectos cognitivos, afetivos

e conativos, introduzindo uma discussão sobre a atitude relativa na questão da fidelidade

do consumidor. Este modelo é um tipo de classificação de fidelidade do cliente, que

combina a parte comportamental e atitudinal do cliente, classificando-o em quatro

categorias: fidelidade verdadeira, fidelidade falsa, fidelidade oculta e fidelidade nula.

O surgimento dos Prêmios Nacionais de Qualidade teve como finalidade o

incentivo às empresas a melhorar seu desempenho no que se refere à qualidade. Surge

também a ISO9001 como um Sistema de Gestão da Qualidade cujo objetivo é melhorar o

desempenho das empresas mediante a padronização de suas atividades e a gestão pela

qualidade. Na última versão da ISO9001:2000, o cliente tem um lugar favorecido, pelo fato

que é considerado como sendo o princípio e fim das atividades da empresa.

 O interesse por medir a satisfação e a fidelidade do cliente com abrangência

nacional motivou a que países desenvolvessem seus Modelos Índices Nacionais de

Satisfação e Fidelidade do Cliente. Em 1992, surgiu o primeiro modelo sueco, tendo como

principal gestor o economista sueco Claes Fornell (1992). Em 1994, o mesmo autor junto a

Michael Johnson (1996) criou o modelo americano.  O primeiro índice norueguês de

satisfação do cliente NCSB foi introduzido em 1996, mas só a partir de 1999 foram

relatados seus resultados. Em 1998, foi desenvolvido o modelo europeu - ECSI.

 O novo modelo norueguês proposto por Johnson et al (2001), apresenta oito

construtos: direcionadores de qualidade, preço, gerenciamento de reclamações, satisfação,

imagem, compromisso afetivo, compromisso calculado e fidelidade.

Pesquisas realizadas aplicando Modelos Nacionais de Satisfação e Fidelidade do

Cliente foram apresentadas como parte da revisão bibliográfica. Em quase todas as

pesquisas, a satisfação é influenciada principalmente pelo construto qualidade, e a

fidelidade pelos construtos satisfação, compromisso afetivo, imagem e gerenciamento de

reclamações.

5.2 Metodologia da Pesquisa

O objeto de estudo deste trabalho foi o turista internacional que visita a cidade de

Natal/RN, que se hospeda no hotel da cidade e utiliza como meio de transporte aéreo. A

população alvo foi considerada de acordo com os dados da SETUR-RN de 2003, que
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apresenta o número de 60.057 turistas internacionais que ficaram hospedados na cidade

referida. A amostragem resultou em 381 pesquisas.

A pesquisa utilizou, como instrumento de coleta de dados, um formulário

estruturado (Anexo I), fundamentado em: o novo modelo norueguês (Johnson et al, 2001);

o estudo de pesquisa de satisfação dos clientes da Marriott International (Bateson &

Hoffman, 2001); e textos que apresentam exemplo de pesquisas de satisfação em Vavra

(1997), Johnson & Gustafsson (2001) e Zeithaml & Bitner (2003).

O formulário foi elaborado em três idiomas, português, inglês e espanhol. As

questões foram fechadas, mensuradas em escala diferencial de característica discreta

variando de 1 a 10 pontos, recomendada por Johnson e Gustafsson (2000) e Derek e

Tanniru (2000).

Na pesquisa de campo foi aplicada a entrevista pessoal como método de coleta de

dados, no período de 1 a 24 de dezembro de 2004 na sala de embarque do aeroporto do

aeroporto Internacional Augusto Severo. O número de pesquisadores que participaram da

pesquisa foi 12, incluindo o autor. O tempo médio utilizado pelos respondentes foi de 12

minutos.

As técnicas utilizadas para análise dos dados foram a análise descritiva e regressão

linear múltipla.  A análise descritiva foi utilizada para validar o perfil dos turistas,

comparando os dados entrevistados com os da população apresentadas pela SETUR-RN.

Também foi utilizada para conhecer e comparar as pontuações das principais variáveis do

questionário.

A regressão linear múltipla foi utilizada para determinar a natureza das relações

entre a satisfação do turista com o hotel da cidade de Natal/RN e seus antecedentes, e a

fidelidade do turista com o hotel e seus antecedentes.

Os métodos aplicados para o alcanço dos objetivos desta pesquisa foram

considerados satisfatórios, levando em consideração os cuidados na coleta dos dados, sua

organização, a análise, a interpretação e a extração das conclusões.

5.3 Resultados da Pesquisa

Os turistas pesquisados procediam da Europa, principalmente da Espanha, Portugal,

Suécia, Itália e Noruega. As características sócio-demográficas mostraram que 57,8%
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foram de sexo masculino, 65% se encontram na faixa etária de 26 a 50 anos, 72,9% tinham

nível superior de escolaridade, e 80% possuíam uma renda familiar anual superior a €
25.000,00. No geral, estes dados resultaram similares com os dados da população de

turistas que freqüentam a cidade de Natal/RN, segundo informações da SETUR–RN e

EMBRATUR.

A análise descritiva feita dentro das categorias dos Direcionadores de Qualidade do

Hotel mostrou que as variáveis avaliadas, com distribuições acima do esperado, foram:

Coordialidade do Pessoal do hotel (Q13), Limpeza do hotel (Q7), Segurança no hotel (Q12) e

Restaurante do hotel relacionado ao serviço (Q17). A variável com distribuição, abaixo da

esperada resultou o Serviço de Internet (Q11).

As análises de regressão múltipla linear foram feitas para: a satisfação do turista

com o hotel; a fidelidade comportamental do turista com o hotel e a fidelidade atitudinal do

turista com o hotel, apresentando os seguintes resultados:

A Satisfação do Turista com o hotel, foi explicada em 56% da sua variação pelas

variáveis: Qualidade do Quarto do Hotel (Q4), Coordialidade do Pessoal do Hotel (Q13),

Qualidade do Restaurante do Hotel relativo à comida (Q18) e Preço Pago comparado com a

Qualidade Recebida (Q32). A existência de alta correlação entre alguns variáveis

independentes fez que algumas variáveis, embora significativas para a Satisfação do

Turista ao Hotel, não entraram no modelo. Considerando o grau de correlação r>=70%, as

variáveis correlatas que não entraram no modelo foram: A Qualidade do Banheiro do

Quarto (Q6), correlato em 70% com a variável Quarto do Hotel; Eficiência do Pessoal do

Hotel (13), correlato em 73% com a variável Cordialidade do Pessoal do Hotel; e a

Qualidade do Serviço do Restaurante do Hotel (Q17), correlato em 72% com a variável

Comida do Restaurante do Hotel.

O Gerenciamento de Reclamações (Q34), tratado separadamente, por razões de

análise estatística, explicou em 48% a variação da Satisfação do Turista com o Hotel.

A Fidelidade Comportamental do Turista com o hotel (Q44) e a Fidelidade

Atitudinal (Q47) resultaram serem influenciados pelos antecedentes: Satisfação Geral com o

Hotel (Q35), Imagem Geral do Hotel (Q37) e Compromisso Afetivo medido pela variável

(Q39). Estas variáveis explicaram para a Fidelidade Comportamental em 43%, e para a

Fidelidade Atitudinal em 53% sua variação. O Gerenciamento de Reclamações (Q34)

explicou individualmente em 35% a variação em ambos os casos.
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5.4 Análise Crítica do Trabalho

Este trabalho contribui para a análise de modelos conceituais de satisfação do

cliente em uma perspectiva de validação das variáveis que influenciam a satisfação e a

fidelidade do cliente, objetivo principal deste estudo.

A pesquisa bibliográfica realizada foi baseada em livros, periódicos, jornais, e

internet, atualizados e que abrangem os temas de qualidade, satisfação do cliente,

fidelidade do cliente, e modelos nacionais de satisfação e fidelidade, e índices nacionais de

satisfação.

Aos interessados em pesquisa de satisfação e fidelidade do cliente, poderá ser um

referencial devido às informações que contribuem para ampliar o conhecimento do modelo

de satisfação aplicado.

5.5 Limitações do Trabalho

O estudo limita-se à população de turistas internacionais que utilizam o serviço de

hospedagem em hotéis da cidade de Natal/RN e utilizam o transporte aéreo para sua

viagem.

O uso da técnica estatística de Análise de Regressão Linear Múltipla tem suas

limitações no que se refere à constatação de possíveis efeitos indiretos das variáveis

independentes nas variáveis dependentes satisfação e fidelidade do cliente. Uma

ferramenta mais adequada poderia ser a aplicação da Modelagem de Equações Estruturais

ou Análise de Mínimos Quadrados Parciais, que consideram tais efeitos indiretos nos

estudos de regressão, porém, para fins práticos, foi levada em conta a recomendação de

Johnson & Gustafsson (2000), a qual considera o método de análise de Regressão Linear

Múltipla como sendo a mais prática e com resultados de alta eficiência.

As limitações citadas acima não retiram a importância ao estudo realizado.

Constituem, pelo contrário, informações fundamentais para a validação do modelo NCSB e

apontam informações para decisões de melhoria a serem implementados pelos gestores dos

hotéis e da cidade.
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5.6 Direções da Pesquisa

Futuras pesquisas podem ser desenvolvidas, com a aplicação do novo modelo

norueguês de satisfação do cliente a outras populações de turistas e a outras regiões do

Brasil, objetivando uma maior compreensão das variáveis mais influentes da satisfação e

fidelidade do cliente. A coleta de dados realizada nesta pesquisa aconteceu na época de alta

estação do turismo internacional, sugere-se que pesquisas futuras sejam realizadas em

épocas de baixa estação.

A aplicação da entrevista e o questionário em vários idiomas, assim como a

simplicidade do questionário, tem direta relação com a eficiência e eficácia da coleta dos

dados.

Quanto à análise dos dados, utilizar métodos como Mínimos Quadrados Parciais ou

Modelagem de Equações Estruturais, os quais consideram o efeito indireto nas relações

entre variáveis.

5.7 Recomendações

Recomenda-se que as variáveis que entraram como influenciadoras da satisfação e

fidelidade do hóspede sejam vistas como um referencial, e que seja monitorado no tempo

devido que os estudos apresentados mostram que os gostos e preferências do consumidor

mudam com o tempo.

À Secretaria de Turismo de Natal/RN, para inserir dentro de sua pesquisa, novas

variáveis que levam realmente a fornecer informações valiosas para os setores econômicos

da cidade que trabalham com o turismo.

Aos gestores dos hotéis da cidade de Natal/RN, para que considerem e

implementem dentro de sua estratégia, os fatores que levam a satisfação e sobre tudo a

fidelidade do turista. Além disso, para que tenham um acompanhamento continuado sobre

a opinião e avaliação de seus hóspedes sobre seus serviços, mediante técnicas e modelos

adequados a sua realidade.

5.8 Conclusões

O modelo proposto por Johnson et al. (2001), utilizado nesta pesquisa, se ajusta aos

dados coletados. De acordo com a análise de Regressão Linear Múltipla, as variáveis
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Direcionadores de Qualidade, e o Preço Pago levando em conta a qualidade, explicam em

56% a variabilidade da Satisfação do Turista com o Hotel. O Gerenciamento de

Reclamações, tratado de forma separada explica em 48% a Satisfação do Turista com o

Hotel.

Os antecedentes da Fidelidade do Turista com o Hotel, tanto a Fidelidade sua

Atitudinal como a Comportamental tiveram as mesmas variáveis antecedentes, Satisfação

com o Hotel, Imagem Geral do Hotel, e Compromisso Afetivo. A Fidelidade

Comportamental foi explicada em 43% sua variação, no entanto a Fidelidade Atitudinal é

explicada em 53% sua variância. O Gerenciamento de Reclamações tratadas de forma

separada explica em 35% a Fidelidade do Turista tanto Comportamental como Atitudinal.

A Fidelidade tanto comportamental como atitudinal dos turistas à Cidade de

Natal/RN, resultaram com melhor avaliação comparadas à Fidelidade aos Hotéis onde

ficaram hospedados.

Do modelo norueguês, aplicado neste trabalho, se pode concluir que este modelo

pode ser aplicado na área de turismo e hotelaria. Porém, as eficiências dos relacionamentos

encontradas (R²), evidenciam que poderia haver outros construtos que possam ingressar no

modelo e melhorar a variabilidade de explicação tanto na satisfação como na fidelidade do

turista ao hotel.



88

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Gestão da qualidade e

garantia da qualidade – Terminologia: NBR ISO9000-1. Rio de Janeiro, 2000.

ALBRETCH, Karl. Revolução nos Serviços. 5ta ed. São Paulo: Pioneira, 1998.

ANDERSON, D. R.; SWEENEY, D. J.; WILLIAMS, T. A. Estatística Aplicada à

Economia e Administração. 2nd ed. São Paulo: Pioneira Learning, 2002.

ANDERSON, E. ; MITTAL V. Strengthening the satisfaction - profit chain. Journal of

Service Research, v. 3, n.2, p.107-120, 2000.

ANDERSON, E.; FORNELL, C. ; LEHMANN, D. Customer satisfaction, market share

and profitability. Journal of Marketing. v. 58, p. 53-66, 1994.

ANDERSON, E.; FORNELL, C.; RUST, R. Customer satisfaction, productivity and

profitability: Differences between goods and services. Journal of Marketing Science. v. 16,

p. 129-145, 1997.

ANDREASSEN, T. W.; LINDESTAD, B. The effects of corporate image in the formation

of customer loyalty. Journal of Service Marketing, v.1, p.82-92, 1998.

BALDRIGE NATIONAL QUALITY PROGRAM. Criteria for Performance Excellence-

2005. Disponível em:  http://www.quality.nist.gov/Criteria.htm. Acesso em: 05 Jan. 2005.

BASS, Frank M. The theory of stochastic preference and brand switching. Journal of

Marketing, s.v., p.1-20, Fev. 1974.

BATESON, J. E. & HOFFMAN K. D. Marketing de Serviços. 4ta ed. Porto Alegre:

Bookman, 2001.

CARLZON, J. A Hora da Verdade. 6ta ed. Cop Editora, Rio de Janeiro, 1992.

CASTELLI, Geraldo. Administração Hoteleira. 9na ed. Caxias do Sul: EDUCS, 2003, 731

p.

CROSBY, P. B. Qualidad: falando sério. São Paulo: McGraw-Hill, 1990, 201p.

DEMING, W. Edwards. Qualidade: a revolução na administração. Rio de Janeiro,

Marques-Saraiva, 367 p, 1990.

http://www.embratur.gov.br/br/palavraChave/index.asp?palavraId=3319D0


89

DEREK R. A.; TANNIRU R. Analysis of customer satisfaction data. New York: ASQ

Quality Press, 2000, 243 p.

DICK, S.; BASU, K. Customer loyalty: Toward an integrated conceptual framework.

Journal of the Academy of Marketing Science, v. 22, n.2, p.99-113, 1994.

EDVARDSSON, B.; JOHNSON, M.; GUSTAFSSON, A.; STRANDVIK, T. The effects

on satisfaction and loyalty on profit and growth: products versus services. Quality Total

Management, v.11, p. 917-927, 2000.

EKLÖF, J.; HACKL, P.; WEARLUND  A. On measuring interactions between customer

satisfaction and financial results. Total Quality Managemen, v.10, n.4, p. 514-522, 1999.

EMBRATUR. Instituto Brasileiro de Turismo: Anuário estatístico 2003. Disponível em:

http://www.embratur.gov.br/br/palavraChave/index.asp?palavraId=3319D0. Acesso em: 31

Jan. 2005.

EMBRATUR. Instituto Brasileiro de Turismo: Anuário estatístico 2004. Disponível em:

http://www.embratur.gov.br/br/palavraChave/index.asp?palavraId=3319D0. Acesso em: 31

Jan. 2005.

EMBRATUR. Turismo Internacional. Brasília, 2004. Disponível em:

http://www.embratur.gov.br/br/palavraChave/index.asp?palavraId=3319D0. Acesso em: 9

Nov. 2004.

EUROPEAN FUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT (EFQM) – Excellence

Model 2005. Disponível em: http://www.efqm.org/Default.aspx?tabid=35,  Acesso em: 05

Jan. 2005.

FEIGENBAUM, Armand V. Controle da qualidade total: gestão e sistemas. São Paulo:

Makron Books, 1994, 205p.

FERREIRA, A. M. Gestão da satisfação e fidelidade do cliente: um estudo dos fatores que

influenciam a satisfação e a fidelidade no turismo regional. 2004. Dissertação (Mestrado

em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção,

Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2004.

FORNELL, C.; JOHNSON, M.; ANDERSON, E.; CHA, J.; BRYANT, B. The American

Customer Satisfaction Index: Nature, purpose and findings. Journal of Marketing. v. 60,

p.7-18, 1996.

http://www.embratur.gov.br/br/palavraChave/index.asp?palavraId=3319D0
http://www.embratur.gov.br/br/palavraChave/index.asp?palavraId=3319D0
http://www.embratur.gov.br/br/palavraChave/index.asp?palavraId=3319D0
http://www.efqm.org/Default.aspx?tabid=35


90

FORNELL, Claes. A National Customer Satisfaction Barometer: The Swedish Experience.

Journal of Marketing. v. 56, n.6, p.6-21, 1992.

FRANCISCO DE ASSIS, C. Gestão de satisfação e fidelidade do cliente: um estudo com

turistas em hotéis de Natal. 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) –

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Centro de Tecnologia,

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal 2004.

GERSON, Richard F. A excelência no atendimento a clientes: mantendo seus clientes por

toda a vida. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1997.

GIL, A. Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5ta ed., São Paulo: Atlas, 1999.

GONÇALVES, C. A, et all. Avaliação de um modelo de mensuração de desempenho de

serviços oferecidos por empresas públicas. VII Congreso Internacional del CLAD sobre la

Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa-Portugal, 8-11 Out. 2002.

GONÇALVES FILHO, C.; GUERRA, R. S.; MOURA A.I. Mensuração de satisfação,

qualidade, valor e expectativa em instituições de ensino superior: um estudo do modelo

ACSI através de equações estruturais. XXVII Encontro Nacional dos Programas de Pós-

Graduação em Administração -ANPAD, Atibaia- São Paulo, 20-24 de Setembro de 2003.

GONZALEZ, M. O. A.; AMORIM, C. G.; RAMOS, R.E.B. A relação entre a satisfação e

a fidelidade do cliente com a lucratividade da empresa. XXIV Encontro Nacional de

Engenharia de Produção -ENEGEP, Florianópolis-Brasil, 3-5 Nov. 2004, p.8.

GRIGOROUDIS, E.; SISKOS, Y. A survey of customer satisfaction barometers: Some

results from the transportation-communications sector. European Journal of Operational

Research. v.152, p.334-353, 2004.

GRÖNROOS, C. A. Marketing – Gerenciamento e Serviços: a competição por serviços na

hora da verdade. Rio de Janeiro: Campus, 1995.

GUSTAFSSON, A. ; JOHNSON, M. Measuring and managing the satisfaction – loyalty-

performance links at Volvo. Journal of targeting, Measurement and Analysis for

Marketing. v.10, n.3, p.249-258, 2002.

HAIR, Joseph F.; ANDERSON, Rolph E.; TATHAM, Ronald L. ; BLACH, William C.

Multivariate data analysis. New Jersey: Upper Saddle River, 1998.



91

HESKETT, James L., et all. Putting the Service-Profit Chain to Work. Harvard Business

Review, v. 72, n. 2, p. 164-174, Mar-Apr, 1994.

IGNARRA, Luiz Renato. Fundamentos do Turismo. São Paulo: Pioneira, 1999.

JACOBY, Jacob ; KYNER, David B. Brand loyalty vs. repeat purchasing behavior.

Journal of Marketing Research, p.1-9, Fev. 1973.

JACOBY, Jacob; CHESTNUT, Robert W. Brand Loyalty: Measurement and Management,

New York: Wiley, 1978.

JACOBY, Jacob. A model of multi-brand loyalty. Journal of Marketing Research, Jun. 25-

31, 1971.

JÄRVELIN, Anne-Mari. Evaluation of Relationship Quality in Business Relationships.

Acta Universitatis amperensis, Academic Dissertation, No. 794, 2001, University of

Tampere, School of Business Administration, Tampere, Finland, 2001.

JOHNSON, M.; GUSTAFSSON, A. Improving Customer Satisfaction, Loyalty, and Profit.

University of Michigan Business School, Management Series, 2000, 214 p.

JOHNSON, M. D.; GUSTAFSSON, A.; ANDREASSEN, T.; LERVIK, L. & CHA, J. The

evolution and future of national customer satisfaction index models. Journal of Economic

Psychology. Vol.22, p. 217-245, 2001.

JONES T. ; SASSER, E. Why Satisfied Customer Defect. Harvard Business Review.

(Nov- Dec), 88-89, 1995.

JURAN, Joseph M. Planejando para a qualidade.  São Paulo: Pioneira, 1990, 394p.

KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 10ª ed., São Paulo: Prentice Hall, 2000.

KOZAK, M. ; RIMMINGTON, M. Tourism satisfaction with Mallorca, Spain, as an off-

season holiday destination. Journal of Travel Research, v. 38, p. 260-269, 2000.

LAWS, Eric. Tourism marketing: service and quality management perspectives.

Leckhampton: Stanley Thornes, 1990.

MACHADO, Francis Berenger. A Fidelização do consumidor no setor de serviços: uma

análise comparativa entre setores de naturezas diferentes. (2001). Dissertação (Mestrado

em Administração) – Departamento de Administração, Pontifícia Universidade Católica de

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2001.



92

MARCONI, Marina de A. ; LAKATOS, Eva M. Técnicas de Pesquisa. 4ta ed. São Paulo:

Atlas, 1999.

MARTENSE, A.;  GRONHOLDT L.;  KRISTENSEN, K. The Drivers of Customer

Satisfaction and Loyalty: Cross-Industry Findings from Denmark. Total Quality

Management, v.11, p. 544-553, 2000.

MATTAR, F. N. Pesquisa de marketing: metodologia e planejamento. 5ta ed. São Paulo:

Atlas, p. 339, 1999.

MEYER, A.; DORNACH, F. The German Customer Barometer - Quality and Satisfaction

, Yearbook of Customer Satisfaction in Germany, Munich. (1997).

MOORE, David. A Estatística Básica e Sua Prática. Rio de Janeiro: JC, 2000.

MOTA, Keila C. Marketing turístico: promovendo uma atividade sazonal. São Paulo:

Atlas, 2001.

NAUMANN, Earl. Creating Customer Value: The Path to Sustainable Competitive

Advantage, Thomson Executive Press, Cincinnati, Ohio, USA, 1994.

NISHIMURA, Jorge. Planejamento de um hotel voltado para os negócios. In: LAGE,

Beatriz Helena G; MILONE, Paulo César. Turismo: teoria e prática. São Paulo: Atlas,

p.223-231, 2000.

NORMANN, Richard. Administração de serviços. São Paulo: Atlas S.A., 1993.

OLIVER, Richard L. Whence consumer loyalty?, Journal of Marketing, v. 63 (Special

Issue), p.33-44, 1999.

PINEHIRO, Isabel N.; RODRIGUES, Joab M.; RAMOS, Rubens E. B. Um estudo sobre

os fatores que afetam a fidelidade dos compradores de automóveis. XXIII Encontro

Nacional de Engenharia de Produção, Ouro Preto –MG, 21 a 24 de outubro de 2003, 8p.

PROGRAMA NACIONAL DE QUALIDADE – PNQ. Critérios de Excelência: O Estado

da Arte da gestão para Excelência do Desempenho e o Aumento da Competitividade. 2004.

RAMOS, Rubens E. B. ISO9000: 2000. in Apostila do curso de especialização Gestão da

Qualidade Total – Programa de Engenharia de Produção, Universidade Federal Rio Grande

do Norte, Natal, 2003a.



93

RAMOS, Anatália S. M. Sistema de Gestão da Qualidade Malcolm Baldrige. in Apostila

do curso de especialização Gestão da Qualidade Total – Programa de Engenharia de

Produção, Universidade Federal Rio Grande do Norte, Natal, 2003b.

REICHELD, F.F.; SASSER, J. Zero defections: quality come to services. Harvard

Bussines Review, v. 68, n. 5, p. 105-111, 1996.

REICHHELD, F.F. The loyalty effect: the hidden force behind growth, profits, and lasting

value. Harvard Business School Press, Boston, MA, 1996, 323p.

RODRIGUES, Joab M. S. Gestão da satisfação e Fidelidade de Consumidores: um estudo

dos fatores que afetam a satisfação e fidelidade no mercado de turismo. 2003. Dissertação

(Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de

Produção, Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal,

2003.

SANTOS, J. Reynaldo. Cronbach´s Alpha: A tool for assessing the reliability of scales.

Journal of extension, Texas, april 1999, v.37, n.2. Disponível em

http://joe.org/joe/1999april/tt3.html.. Acceso em: 20 de março, 2005.

SETUR-RN. Secretaria de Turismo do estado de Rio Grande do Norte. Indicadores

básicos do turismo 2003, Natal 2004.

SERSON, Fernando M. Hotelaria: a busca da excelência. São Paulo: Cobra, 1999.

SEVERT, Eugene D. The customer’s path to loyalty: A partial test of the relationship of

prior experience, justice, and customer satisfaction. 2002. Dissertação (Tese de Doutorado)

-  Blacsburg Virginia, Polytechnic Institute and State University. Virginia, abril, 2002.

SHEWART, W. A. Economic Control of Quality of Manufactured Product. Milewike:

ASQC, 1980, 502 p.

SOUZA, Ana Maria da Silva. Medição da satisfação do Cliente em Serviço: estudo no

setor turístico em Natal/RN. 2001. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) –

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Centro de Tecnologia,

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2001.

SWYT, D. Experiences in initiating Baldrige-based quality in a NIST technical division.

The TQM Magazine, v. 11, n. 3, p. 142-156. March 1999.

TRIOLA, Mario F. Introdução a Estatística. 7ma ed. Rio de Janeiro: JC, 1999.



94

URDAN, André T.; ARNALDO, R. O modelo do índice de satisfação do cliente norte-

americano: um exame inicial no Brasil com equações estruturais. XXIII Encontro

Nacional da ANPAD, Foz do Iguaçu, 1998, p.14.

VAVRA, Terry G. Improving measurement of customer satisfaction: a guide to creating,

conducting, analyzing and reporting customer measurement satisfaction. Programs.

Milwaukee: Quality Press, 1997.

VERGARA, Sylvia C. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. São Paulo:

Atlas, 1998.

WING, Michael J. Como falar com seus clientes: o que eles têm a contar sobre a sua

empresa quando você faz as perguntas certas. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

ZEITHAML, V. ; BITNER, M. Marketing de Serviços: A empresa com foco no cliente.

Porto Alegre: 2na ed. Bookman, 2003.

ZHANG, Z.H. Implementation of Total Quality Management: An Empirical Study of

Chinese manufacturing Firms. 2002. Dissertação (Tese de Doutorado). University of

Groningen in the Netherlands. 2002, 258 p.



95

Anexo I

 Questionários da Pesquisa
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• Português

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Estimado Turista, Estamos realizando um estudo sobre a satisfação do turista com a cidade de Natal e com os hotéis. Seu vôo foi
escolhido para a amostra e estamos pedindo para que participe respondendo este questionário. Esta pesquisa é parte de um estudo
do Mestrado em Ciências da Universidade Federal de Rio Grande do Norte. Agradecemos por fazer parte deste estudo.

Seu HOTEL em Natal foi: __________________________________________________________
1. Viajou por primeira vez a Natal?: [     ] Sim       [     ] Não, segunda vez           [    ] Não, terceira  o mais
2. Antes de chegar a Natal, estiveste em outra Cidade do Brasil?       [    ] Sim                         [    ] Não

A -  REFERENTE A QUALIDADE DO HOTEL
Por favor avalie os seguintes aspectos do
hotel que esteve. Péssimo Ruim Normal Bom Muito

Bom
Não sei
avaliar

3. Check-in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

4. Quarto do hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

5. Cama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

6. Banheiro do quarto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

7. Limpeza do hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

8. Café da manhâ relativo à Variedade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

9. Café da manhâ relativo à Qualidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

10. Serviço de telefonia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

11. Serviço de Internet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

12. Segurança no hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

13. Cordialidade do pessoal do hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

14. Eficiência do pessoal do hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

15. Localização do hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

16. Bar do hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

17. Restaurante do hotel (serviço) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

18. Restaurante do hotel (comida) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

19. Check-out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

20. Piscina do hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

21. Em geral, a qualidade do hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

B – Considerando a qualidade de produtos e serviços recebidos, como Vc. considera o preço de..
Por favor, avalie os seguintes ... Muito

Caro Caro Justo Barato Muito
Barato

Não sei
avaliar

32. Hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

C- Levantou alguma reclamação para o hotel?  [     ] Não, por favor passe para  “E”
[    ] Sim, por favor avalie... Péssimo Ruim Normal Bom Muito Bom Não sei

avaliar
34. Como o hotel tratou sua reclamação? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

D – Fale-nos sobre sua satisfação com...
Por favor, avalie: Muito

insatisfeito Insatisfeito Normal Satisfeito Muito
satisfeito

Não sei
avaliar

35. O hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

E – Quais são sua impressão geral da imagem...
Por favo,r avalie: Muito negativa Negativa nem negativa

nem positiva Positivo Muito
positivo

Não sei
avaliar

37. Imagem do hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

F - Usaria uma camiseta, boné com o nome, foto ou temas relacionados com o...
Por favor,avalie: Definitivamente

não
Provavelment

e
não

Talvez sim
talvez não

Provavelmente
sim

Definitivamente
sim

Não sei
avaliar

39. Hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

H - Como você define sua intenção de voltar a Natal e/ou ao mesmo hotel no futuro próximo?
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Retornar para... Definitivamente
não

Provavelmente
não

Talvez sim
talvez não

Provavelmente
sim

Definitivamente
sim

Não sei
avaliar

44. Natal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

45. Mesmo hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

I – Você recomendaria a um familiar ou amigo a ....
Por favor,
avalie:...

Definitivamente
não

Provavelmente
não

talvez sim
talvez não

Provavelmente
sim

Definitivamente
sim

Não sei
avaliar

46. Visitar Natal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

47. Mesmo hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

J – SEUS DADOS (Esta informação é importante para que comparemos sua resposta com outras)

48. Sexo:  [    ] Masculino         [     ] Feminino

49. Idade:   [    ] 18 a 25        [     ] 26 a 35      [     ] 36 a 50         [     ] 51 a 65              [    ] Maior que 65

50. Educação: [    ] Fundamental [     ] Médio [     ] Graduação [    ]Pós-Graduação

51. Renda anual familiar (renda total das pessoas que moram na sua casa):

                  [     ] Menor que €25,000.00      [     ] €25,000.00 a  € 50,000.00  [     ] Maior que € 50,000.00

52. Quantas pessoas moram na sua casa? [    ] 1     [    ] 2     [    ] 3       [     ]4       [     ] 5 o más

53. Pais de Residência:  _________________________________________________________________

Gostaria de receber uma copia da reportagem desta pesquisa? [    ]  Não
[    ] Sim.     Por favor, escreva seu e_mail :
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• Inglês

Universidade Federal do Rio Grande

Dear Tourist. We are conducting a survey on tourist satisfaction with Natal City and his Hotels. Your flight was sampled and we are
asking you to participate answering this questionnaire. This survey is part of a Master of Science research of the Federal University of
Rio Grande do Norte. Thank you very much for your collaboration.

Your HOTEL in Natal was: ___________________________________________________

1. Is your first time in Natal?: [     ] Yes         [     ] No, second             [    ] No, third or more
2. Have you ever been in other Brazilian city before this trip?  [     ] Yes         [     ] No

A - ABOUT THE QUALITY OF THE HOTEL

Please rate the following aspects of the
hotel that you stayed. Very bad Bad Fair Good Very good Cannot

rate
3. Check-in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

4. Room 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

5. Bed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

6. Bathroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

7. Hotel cleanness 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

8. Breakfast variety 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

9. Breakfast food quality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

10. Telephone service 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

11. Internet service 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

12. Security in the Hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

13. Staff friendliness 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

14. Staff efficiency 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

15. Hotel’s location 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

16. Hotel’s bar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

17. Hotel’s restaurant (service) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

18. Hotel’s restaurant food 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

19. Check-out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

20. Swimming pool 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

21. The Hotel’s overall quality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

B - Considering the quality of products and services provided, how do you rate the price of..
Please rate the following... Very

expensive Expensive Fair Cheap Very
cheap

Cannot
rate

32. Hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

C - Have you made any complain for any reason in the hotel? [     ] No, please go to “E”
[    ] Yes, please rate... Very bad Bad Fair Good Very

good
Cannot

rate
34. How the hotel managed your complain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

D – Tell us about your overall satisfaction with...
Please, rate Very

dissatisfied Dissatisfied
Neither

dissatisfied
nor satisfied

Satisfied Very
satisfied

Cannot
rate

35. The hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

E - What are you general impression of the image...
Please, rate

Very negative Negative
Neither

negative nor
positive

Positive Very
positive

Cannot
rate

37. Image of the hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

F - Would you use a shirt or hat with the name, pictures or themes related to the...
Please, rate Definitely

not
Probably

not
Maybe yes or

not
Probably

yes
Definitely

yes
Cannot

rate
39. Hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
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G - How do you rate your intention to return to Natal and/or the same Hotel in the near future?
Return to... Definitely

not
Probably

not
Maybe yes or

not
Probably

yes
Definitely

yes
Cannot

rate
44. Natal city 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

45. The same hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

H - Would you recommend to a relative....
Please rate... Definitely

not
Probably

not
Maybe yes or

not
Probably

yes
Definitely

yes
Cannot

rate
46. Visit the Natal city 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

47. Stay in same hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

I - ABOUT YOU (This information is important to us to compare your answers with others.)

48. Gender: [    ] Male         [     ] Female

49. Age: [    ] 18 to 25         [    ] 26 to 35   [     ] 36 a 50       [    ] 51 to 65     [    ] More than 65 50. Your last education level:
[    ] Elementary      [    ] Secondary     [    ] University   [    ] Master/Doctorate

51. Family annual income (total annual income of the people that live in your household):

      [     ] Less than €25,000.00      [     ] €25,000.00 to € 50,000.00  [    ] More than € 50,000.00

52. How many people live in your household? [    ] 1     [    ] 2     [    ] 3       [    ] 4       [    ] 5 or more

53. Your country of residence: ____________________________________________________________

Would you like to receive a copy of the research report by e-mail? [     ] No, thanks.

[    ] Yes. Please provide us an e-mail address:
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• Espanhol

Universidade Federal do Rio Grande

Estimado Turista, Estamos realizando un estudio sobre la satisfacción del turista con la ciudad de Natal  y sus Hoteles. Su vuelo fue
escogido para la muestra y estamos pidiendo para que participe respondiendo este cuestionario. Esta pesquisa es parte de un
estudio de Maestría en Ciencias de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte. Agradecemos por formar parte de este estudio

Su HOTEL en Natal fue: __________________________________________________________

1. ¿Viajó por primera vez a Natal?: [     ] Si         [     ] No, segunda vez             [    ] No, tercera  o más

2. ¿Antes de viajar a Natal, estuvo en otra ciudad del Brasil?       [    ] Si                         [    ] No

A -  REFERENTE AL HOTEL

Por favor evalue los siguientes aspectos
del hotel que estuvo. Pésimo Mal Normal Bueno Excelente No se

evaluar

3. Check-in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

4. Cuarto del hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

5. Cama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

6. Cuarto del baño 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

7. Limpieza del hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

8. Desayuno en relación a la variedad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

9. Desayuno en relación a la calidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

10. Servicio de telefonia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

11. Servicio de Internet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

12. Seguridad en el hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

13. Amistad del personal del hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

14. Eficiencia del personal del hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

15. Localización del hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

16. Bar del hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

17. Restaurante del hotel (servicio) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

18. Restaurante del hotel (comida) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

19. Check-out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

20. Piscina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

21. En general,  la calidad del hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

B – Considerando la calidad de productos y servicios recibidos, ¿cómo Ud. considera el precio de..
Por favor evalúe los siguientes ... Muy Caro Caro Justo Barato Muy

Barato
No se

evaluar
32. Hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

C - ¿Realizó reclamación por alguna razón en el hotel?  [     ] No, por favor pase para  “E”
[    ] Si, por favor evalúe... Pésimo Mal Normal Bueno Excelente No se

evaluar

34. ¿Cómo el hotel trató su reclamación? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

D – Díganos sobre su satisfacción con...
Por favor designe, Muy

Insatisfecho Insatisfecho Normal Satisfecho Muy
Satisfecho

No se
evalua

35. El hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

E - Cuáles son su impresión de la imagen global...
Por favor designe, Muy negativa Negativa Ni negativa ni

positiva Positiva Muy
positiva

No se
evaluar

37. Imagen del hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

F - Usaría un polo o gorra con el nombre, foto o temas relacionados con el...
Por favor designe, Definitivamente

no
Probablemente

no
Talvez  si
talvez no

Probablement
e si

Definitivament
e si

No se
evaluar

39. Hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

G - ¿Cómo usted define su intención de retornar a Natal y/o al mismo hotel en un futuro cercano?
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Retornar para... Definitivamente
no

Probablemente
no

Talvez  si
talvez no

Probablement
e si

Definitivament
e si

No se
evaluar

44. Natal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

45. Mismo hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

H - Usted recomendaría a un pariente o a un amigo a ....
Por favor
designe,...

Definitivamente
no

Probablemente
no

Talvez  si
talvez no

Probablement
e si

Definitivament
e si

No se
evaluar

46. Visitar Natal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

47. Mismo hotel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

I – ACERCA DE Ud. (Esta información es importante para que comparemos tu respuesta con otras)

48. Sexo:  [    ] Masculino         [     ] Femenino

49. Edad:   [    ] 18 a 25        [     ] 26 a 35      [     ] 36 a 50         [     ] 51 a 65              [    ] Mayor que 65

50. Educación: [    ] Primaria [     ] Secundaria [     ] Superior [    ]Pos-Graduación

51. Renda anual familiar (renda total de las personas que viven en tu casa):

[     ] Menor que €25,000.00      [     ] €25,000.00 a  € 50,000.00  [     ] Maior que € 50,000.00

52. Cuántas personas viven en su casa? [    ] 1     [    ] 2     [    ] 3       [     ]4       [     ] 5 o más

53. País de Residencia: _________________________________________________________________

Gustaría de recibir una copia del reportaje de este estudio? [      ]  No

[     ] Si.     Por favor escriba su e_mail :

Anexo II
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Análise de confiabilidade do questionário: Alfa de
Cronbach

Resumo da análise de confiabilidade do questionário
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Summary for scale: Mean=319,400 Std.Dv.=40,4366 Valid N:381
Cronbach alpha: ,938135        Standardized alpha: ,94042
Average inter-item corr.: ,26755

 
Mean if deleted Var. if deleted StDv. If deleted Itm-Totl

correlation Alpha if deleted

Q3 311,954651 1547,505005 39,338341 0,583391 0,936084
Q4 312,197632 1543,431763 39,286533 0,659882 0,935597
Q5 312,000275 1550,198975 39,372566 0,548223 0,936340
Q6 312,387146 1548,399292 39,349705 0,591684 0,936041
Q7 311,650269 1555,081665 39,434525 0,562909 0,936278
Q8 311,857941 1556,127441 39,447781 0,492122 0,936776
Q9 311,785309 1543,287231 39,284695 0,634553 0,935730

Q10 312,622498 1573,315308 39,665039 0,417988 0,937301
Q11 313,711395 1591,058105 39,888069 0,234375 0,938895
Q12 311,298279 1557,148682 39,460724 0,587844 0,936167
Q13 311,119110 1546,592529 39,326740 0,637020 0,935764
Q14 311,493103 1542,167358 39,270439 0,659613 0,935578
Q15 311,655579 1545,052124 39,307152 0,571131 0,936152
Q16 312,263458 1541,414307 39,260849 0,596353 0,935951
Q17 311,763275 1550,331421 39,374249 0,605390 0,935984
Q18 311,958588 1561,001953 39,509518 0,560253 0,936357
Q19 311,891937 1546,024902 39,319523 0,586666 0,936051
Q20 311,917114 1548,495361 39,350925 0,544495 0,936362
Q21 311,652252 1538,122314 39,218903 0,787033 0,934950
Q32 313,709595 1579,234375 39,739582 0,419025 0,937280
Q34 312,706390 1618,705811 40,233143 0,183200 0,938371
Q35 312,076599 1532,027954 39,141129 0,712473 0,935134
Q37 311,963440 1545,229126 39,309402 0,730333 0,935331
Q39 314,850952 1538,311768 39,221317 0,413150 0,938164
Q44 312,413544 1554,091797 39,421970 0,461790 0,937069
Q45 313,116486 1527,281128 39,080444 0,557725 0,936298
Q46 311,290039 1555,390747 39,438442 0,534188 0,936461
Q47 312,147614 1522,815308 39,023266 0,596133 0,935916

Anexo III
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Estatística Descritiva: Variáveis Antecedentes de
Satisfação do Turista

Direcionadores de Qualidade para o Hotel



105

 y = 377 * 1 * normal (x; 7,445623; 1,76033)
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Figura 3.1 - Variável Q3: avaliação do serviço de check-in do hotel

 y = 380 * 1 * normal (x; 7,20263; 1,63842)

Q4

N
o 

de
 o

bs

0,3%
1,1%

2,9%

13,4%

15,0%

21,3%

24,2%

13,4%

8,4%

0

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Figura 3.2 - Variável Q4: avaliação quanto ao quarto do hotel
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 y = 380 * 1 * normal (x; 7,4; 1,797976)
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Figura 3.3 - Variável Q5: avaliação quanto à cama do hotel

 y = 381 * 1 * normal (x; 7,013123; 1,709827)
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Figura 3.4 - Variável Q6: avaliação quanto ao banheiro do quarto do hotel
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 y = 380 * 1 * normal (x; 7,75; 1,64954)
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Figura 3.5 - Variável Q7: avaliação quanto a limpeza do hotel

 y = 378 * 1 * normal (x; 7,542327; 1,8468)
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Figura 3.6 - Variável Q8: avaliação quanto ao café da manhã relativo à variedade
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 y = 374 * 1 * normal (x; 7,614973; 1,716155)
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Figura 3.7 - Variável Q9: avaliação quanto ao café da manhã relativo à qualidade

 y = 243 * 1 * normal (x; 6,777777; 2,073046)
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Figura 3.8 - Variável Q10: avaliação quanto ao serviço de telefonia
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 y = 180 * 1 * normal (x; 5,68889; 2,813155)
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Figura 3.9 - Variável Q11: avaliação quanto ao serviço de internet do hotel

 y = 353 * 1 * normal (x; 8,101983; 1,599297)
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Figura 3.10 - Variável Q12: avaliação a segurança do hotel
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 y = 377 * 1 * normal (x; 8,281167; 1,639113)
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Figura 3.11 - Variável Q13: avaliação quanto a cordialidade do pessoal do hotel

 y = 377 * 1 * normal (x; 7,90716; 1,6693)
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Figura 3.12 - Variável Q14: avaliação quanto eficiência do pessoal do hotel
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 y = 376 * 1 * normal (x; 7,74468; 1,850037)
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Figura 3.13 - Variável Q15: avaliação quanto a localização do hotel

 y = 307 * 1 * normal (x; 7,136807; 2,05023)
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Figura 3.14 - Variável Q16: avaliação quanto ao bar do hotel
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 y = 292 * 1 * normal (x; 7,636986; 1,86809)
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Figura 3.15 - Variável Q17: avaliação quanto ao restaurante do hotel relativo ao serviço

 y = 283 * 1 * normal (x; 7,441696; 1,77231)
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Figura 3.16 - Variável Q18: avaliação quanto ao restaurante do hotel relativo a comida
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 y = 360 * 1 * normal (x; 7,508333; 1,823687)
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Figura 3.17 - Variável Q19: avaliação quanto ao serviço de check-out

 y = 356 * 1 * normal (x; 7,483146; 1,908394)
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Figura 3.18 - Variável Q20: avaliação quanto a piscina do hotel
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 y = 381 * 1 * normal (x; 7,74803; 1,46881)
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Figura 3.19 - Variável Q21: avaliação quanto  a qualidade geral do hotel

Preço do Hotel

 y = 375 * 1 * normal (x; 5,690666; 1,49698)
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Figura 3.20 - Variável Q32: avaliação do preço do hotel levando em conta sua qualidade
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Reclamações ao Hotel

 y = 49 * 1 * normal (x; 6,693877; 2,200417)
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Figura 3.21 - Variável Q34: avaliação do gerenciamento de reclamações do hotel
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Anexo IV
Estatística Descritiva: Variáveis Antecedentes da

Fidelidade
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Imagem do Hotel

 y = 380 * 1 * normal (x; 7,43684; 1,457836)
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Figura 4.1 - Variável Q37: avaliação da imagem do hotel no geral

Compromisso Afetivo com o Hotel

 y = 375 * 1 * normal (x; 4,549333; 2,6643)
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Figura 4.2 - Variável Q39: Possibilidade de vestir uma camiseta ou boné com nome do hotel
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Anexo V
 Estatística Descritiva: Variáveis dependentes
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Satisfação do Turista

 y = 381 * 1 * normal (x; 7,323684; 1,72303)
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Figura 5.1 - Variável Q35: Satisfação com o hotel

Fidelidade do Turista

 y = 370 * 1 * normal (x; 6,283783; 2,294805)
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Figura 5.2 - Variável Q45: Fidelidade comportamental ao hotel - Possibilidade de voltar a hospedar-se no
mesmo hotel
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 y = 381 * 1 * normal (x; 6,986737; 2,011227)
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Figura 5.3 - Variável Q44: Fidelidade comportamental à cidade - Possibilidade de voltar a Natal/RN

 y = 381 * 1 * normal (x; 7,25266; 2,23368)
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Figura 5.4 - Variável Q47: Fidelidade atitudinal ao hotel - Possibilidade de recomendar o hotel a familiares a
amigos
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 y = 381 * 1 * normal (x; 8,110236; 1,72243)
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Figura 5.5 - Variável Q46: Fidelidade atitudinal à cidade - Possibilidade de recomendar a conhecer a cidade
a familiares e amigos
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Anexo VI
 Matriz de Correlação
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Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q32 Q35
Q3 1 0,50 0,36 0,36 0,46 0,25 0,35 0,31 0,21 0,41 0,49 0,47 0,33 0,40 0,45 0,43 0,59 0,36 0,33 0,55
Q4 1,00 0,67 0,70 0,57 0,34 0,43 0,36 0,30 0,51 0,40 0,48 0,44 0,50 0,48 0,44 0,40 0,46 0,27 0,57
Q5 1,00 0,60 0,49 0,41 0,45 0,36 0,16 0,49 0,38 0,40 0,33 0,41 0,42 0,36 0,32 0,48 0,16 0,39
Q6 1,00 0,58 0,32 0,42 0,38 0,31 0,44 0,36 0,43 0,41 0,41 0,44 0,39 0,30 0,43 0,23 0,59
Q7 1,00 0,42 0,50 0,39 0,17 0,46 0,39 0,49 0,36 0,48 0,44 0,43 0,43 0,34 0,20 0,51
Q8 1,00 0,83 0,39 0,27 0,38 0,34 0,38 0,24 0,45 0,42 0,46 0,35 0,46 0,13 0,36
Q9 1,00 0,47 0,29 0,47 0,48 0,48 0,35 0,49 0,54 0,66 0,48 0,43 0,27 0,49
Q10 1,00 0,35 0,43 0,37 0,43 0,24 0,46 0,34 0,43 0,37 0,37 0,23 0,32
Q11 1,00 0,24 0,18 0,24 0,21 0,17 0,08 0,21 0,19 0,19 0,14 0,26
Q12 1,00 0,60 0,50 0,37 0,53 0,52 0,48 0,42 0,46 0,18 0,45
Q13 1,00 0,73 0,42 0,52 0,61 0,54 0,54 0,40 0,27 0,60
Q14 1,00 0,40 0,51 0,60 0,48 0,52 0,39 0,26 0,56
Q15 1,00 0,53 0,41 0,42 0,40 0,38 0,18 0,45
Q16 1,00 0,66 0,57 0,51 0,57 0,15 0,47
Q17 1,00 0,72 0,57 0,47 0,28 0,53
Q18 1,00 0,58 0,39 0,27 0,57
Q19 1,00 0,38 0,31 0,52
Q20 1,00 0,15 0,42
Q32 1,00 0,39

Figura 5.1 – Matriz de correlação entre as variáveis antecedentes da satisfação do turista ao hotel

Q32 Q35 Q37 Q39 Q45 Q47
Q32 1,00 0,39 0,33 0,14 0,27 0,27
Q35 1,00 0,75 0,40 0,61 0,68
Q37 1,00 0,38 0,59 0,68
Q39 1,00 0,42 0,37
Q45 1,00 0,75

Figura 5.2 – Matriz de correlação entre as variáveis antecedentes da fidelidade do turista ao hotel
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Anexo VII
 Análise de Regressão Múltipla
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Variáveis antecedentes da satisfação e fidelidade do turista ao hotel

• Satisfação do turista

R= ,76789319 R²= ,58965995 Adjusted R²= ,56146865
F(9,131)=20,16 p<0,0000 Std.Error of estimate: 1,1436

Intercepto 0,6319327 0,611131361 1,0340374 0,3019922
Q13 0,2549323 0,073328334 0,2679866 0,077083271 3,4765864 0,0006895
Q4 0,1872966 0,076701119 0,1969686 0,08066195 2,4419023 0,0159441
Q18 0,1961243 0,073620535 0,1907569 0,071605737 2,6639894 0,0086919
Q32 0,1514206 0,060616143 0,1742885 0,069770533 2,4980241 0,0137269

Erro padrão 
de BETABETA B Erro padrão 

de B t(141) p-valor

Sumário de Regressão para a variável dependente: Q35
R= , 70040383 R²= , 49056553 R²ajustado= , 47972650
F(1,47)=45,259 p<,00000. Erro padrão estimado: 1,2540

 BETA Erro padrão de
BETA B Erro padrão

de B t(45) p-valor

Intercepto   3,6192733 0,579047794 6,2503879 1,14E-07
Q34 0,7004038 0,10411067 0,5534028 0,082259887 6,7274934 2,11E-08

• Fidelidade comportamental do turista

Sumário de Regressão para a variável dependente: Q45
R= ,66267784 R²= ,43914191  R² ajustado= ,43444199
F(3,358)=93,436  p<,00000  Erro padrão estimado: 1,7258

 BETA Erro padrão
de BETA B Erro padrão

de B t(358) p-valor

Intercepto   -0,8326804 0,476792305 -1,7464217 0,0815954
Q35 0,3380381 0,061225736 0,4501977 0,081540183 5,5211761 6,48E-08
Q37 0,2652984 0,060487151 0,4175957 0,095210446 4,3860284 1,52E-05
Q39 0,1821598 0,043619879 0,1568944 0,037569838 4,1760729 3,729E-05

Sumário de Regressão para a variável dependente: Q45
R= ,59594967  R²= ,35515601 R² ajustado= ,34082615
F(1,45)=24,784 p<,00001 Erro padrão estimado: 1,8807

 BETA Erro padrão
de BETA B Erro padrão

de B t(45) p-valor

Intercepto   2,086021 0,886702459 2,3525603 0,0230777
Q34 0,5959497 0,11970742 0,6271048 0,125965499 4,9783854 9,885E-06

• Fidelidade atitudinal do turista
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Sumário de Regressão para a variável dependente: Q47
R= ,73203388  R²= ,53587361  R² ajustado= ,5279398
F(6,351)=67,543  p<0,0000 Erro padrão estimado: 1,5295

 BETA Erro padrão
de BETA B Erro padrão

de B t(351) p-valor

Intercepto   -0,7234453 0,526784721 -1,3733225 0,1705287
Q35 0,3975516 0,057423601 0,512578 0,07403838 6,9231396 2,111E-11
Q37 0,3419672 0,055656278 0,5215463 0,084883369 6,1442696 2,18E-09
Q39 0,086041 0,040439895 0,0717197 0,033708787 2,1276256 0,0340647

Sumário de Regressão para a variável dependente: Q45
R= ,60069804  R²= ,36083813 R² ajustado= ,3472389
F(1,47)=26,534 p<,00001 Erro padrão estimado: 1,8209

 BETA Erro padrão
de BETA B Erro padrão

de B t(252) p-valor

Intercepto   3,1340655 0,840809895 3,7274365 0,000519
Q34 0,600698 0,116615559 0,6152778 0,119445973 5,1510968 5,038E-06
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