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para a garantia da gestão da qualidade no setor hoteleiro, tendo como foco principal a Matriz 

de Classificação para os Meios de Hospedagem da EMBRATUR e a ISO 9000, observando os 

benefícios que esses sistemas e/ou processos de gestão poderão vir a proporcionar para o setor 
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 Capítulo 1 

Introdução

Esta dissertação realiza uma discussão sobre as certificações utilizadas pelos 

meios de hospedagem, tendo como base para o estudo a Matriz de Classificação da 

EMBRATUR e a Norma ISO 9000. 

Neste capítulo serão apresentados aspectos importantes da hotelaria dentro do 

contexto turístico, sobre a busca da gestão da qualidade pelos empreendimentos e os 

modelos de certificação e classificação utilizados no âmbito nacional, que vem sendo 

adotada pelos hotéis, de uma forma a garantir a qualidade dos serviços oferecidos. Em

seguida, o objetivo geral do trabalho, bem como sua relevância e importância. Além

disso, serão apresentadas a metodologia e sua estrutura do trabalho. 

1.1 Contextualização

Com o aumento da competitividade do setor hoteleiro, os empreendimentos

passaram a assegurar uma relação favorável entre a qualidade dos serviços oferecidos e 

a satisfação do cliente, tendo em vista à proporção que o setor turístico e hoteleiro vem

tomando e a sua importância no âmbito nacional e internacional procurando torná-los 

mais confiáveis, no que se refere à qualidade de seus produtos e serviços, colocando o 

setor em nível de igualdade quanto à competitividade do mercado mundial.

Segundo Carvalho (2000) algumas questões devem ser consideradas por 

potenciais investidores do setor, como identificação de concorrentes, investigação do 

mercado e da demanda sedimentada, previsão de recursos humanos e financeiros, 

capacidade de adoção de tendências mercadológicas, preços justos com qualidade, 

remodelagem, atualização e manutenção preventiva de imóveis, ações junto ao trade

turístico, utilização do pleno emprego da oferta do empreendimento, política de recursos 

humanos e criação do plano de carreira. 
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Segundo Albrecht (1992), o crescimento do setor de serviços vem se destacando 

a cada dia. Por volta de 1950, os serviços empregavam a metade de todos os 

trabalhadores nos Estados Unidos. Em 1990, os Estados Unidos junto com a Inglaterra 

tinham mais empresas nos serviços que nas industrias. Em 1991, atingiram 76% da força 

de trabalho. Paralelamente, a participação da manufatura caiu em todas as grandes 

economias mundiais, correspondendo, no início dos anos 90, 23% do Produto Interno 

Bruto (PIB) norte-americano.

Ainda segundo o autor, na Inglaterra e no Canadá, a manufatura despencou para 

menos de 20% da produção total. Até mesmo no Japão e na Alemanha, a manufatura

não passou de 30% do PIB. Alguns economistas argumentam que o crescimento dos 

serviços é causado principalmente pelas empresas que contratam serviços que costumam

fazer internamente. A emergência da terceirização começa, portanto, nos serviços a 

tomar força, exigindo de suas empresas uma qualidade muito mais elaborada e superior. 

Mas os estudos nos Estados Unidos e Inglaterra sugerem que isso explica apenas uma

fração desse aumento.

Este fenômeno vem ocorrendo devido, entre outros, ao crescimento da atividade 

turística que demanda a utilização de uma ampla rede de serviços, especialmente, ligada 

a hospedagem.

1.1.1 A Hotelaria dentro do contexto turístico 

O turismo é uma combinação complexa de inter-relacionamentos entre indústria 

e comércio. Em razão de não ser uma atividade produtiva agrícola ou industrial, 

normalmente, é classificada no setor terciário, ou de serviços. Nesse sentido, a atividade 

turística pode ser entendida como “uma atividade tipicamente do setor terciário da 

economia, o qual envolve serviços como educação, transportes, comunicação” (Moesch 

1998, apud Moraes 1998, p. 16). 

No ano de 1996, o turismo se converteu, segundo o autor, permanecendo até os 

dias de hoje, como o terceiro segmento econômico do mundo, perdendo somente para o 

petróleo e a indústria automobilística (alguns autores colocam o turismo como uma das 

principais atividades econômicas, mas não a classifica numericamente), tal 

transformação deu-se, em virtude do desenvolvimento dos meios de transportes, 

associado ao crescimento das cidades, à evolução dos meios de comunicação e à 

industrialização.
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O desenvolvimento e a disseminação das novas tecnologias, a globalização dos 

mercados internacionais e a abertura de novas áreas de turismo (Europa Oriental, China, 

Sudeste Asiático) foram alavancando o crescimento do turismo em todo o mundo. Das 

tendências, apontadas pela Word Travel Tourism Review (Trigo, 1991), relativas ao 

desenvolvimento do turismo, convém destacar a preocupação com o meio ambiente,

impacto de novas tecnologias, investimentos financeiros, éticos e turismo sustentável, 

formação de mão-de-obra. Nesse sentido, percebe-se que tais preocupações são 

consideradas nos dias de hoje quando se reflete o desenvolvimento do turismo, tentando 

minimizar os impactos negativos provocados por ocasião de sua implantação. No 

mesmo documento afirma-se que: 

“Talvez como reação à globalização e à padronização, um
crescente reconhecimento do valor da diversidade cultural. 
Paralelamente, esse reconhecimento é um desejo consciente de 
manter e divulgar as características únicas e especiais de grupos 
étnicos e sociedades receptivas como um princípio fundamental
de promoção e desenvolvimento do turismo” (Trigo 1998: apud

Word Travel Tourism Review, 1991, p.23). 

Neste contexto, segundo Cevassa (2001), a empresa hoteleira surge como vetor 

fundamental de expansão e consolidação do setor. Sua atuação tem correspondido à 

demanda dos novos segmentos e nicho de mercado e, ao mesmo tempo, propiciando o 

surgimento de novas modalidades de turismo, diversificando o portifólio de serviços. 

O autor afirma que a hotelaria tem merecido destaque no cenário turístico. Sua 

evolução, nas últimas décadas, e suas amplas perspectivas de crescimento acompanham

uma tendência largamente verificada em todos os ramos de negócio e setores: a 

qualificação e especialização dos serviços prestados. 

Observando as influências, especialmente relativas a padrões demográficos e 

sociais mutantes – como a tendência a padrões crescentes de nível de vida e de 

aposentadoria – percebe-se que estes devem ser monitorados de perto pelos hoteleiros, 

de forma a fornecer o tipo apropriado de produto e serviço e explorar com

responsabilidade os novos mercados; os hotéis deverão levar em conta as maiores

expectativas do mercado em termos de padrões, de forma a se tornar e permanecer

competitivo. Isso pode levar os hoteleiros a uma maior especialização de mercados e 

operações, procurando nichos particulares, onde os consumidores poderão passar a ter 
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estações (tempo livre) mais longas, em conseqüência do nível de melhores facilidades 

bem como a eficiência de marketing.

1.1.2 Turismo e Hotelaria Desenvolvendo a Economia 

Segundo Carvalho (2000), até 2006 o turismo estará gerando um novo emprego a 

cada 2,4 segundos, correspondendo a 100 milhões de postos de trabalho. No Brasil, os 

empresários observam que o setor turismo e da hotelaria, absorve 9,4% de mão-de-obra,

que até o final do ano de 2001 irá empregar 10,6% da população economicamente ativa. 

A atividade turística e hoteleira produz vário impacto numa economia. Lage e 

Milone (2000) em seu estudo apresentam algumas das vantagens que o turismo pode 

promover: geração de empregos onde bem planejado e orientado o turismo deve servir 

como estratégia de fixação do homem na terra, na medida do uso de sua força de 

trabalho, considerando que 80% do mercado de trabalho é gerado pela área de serviços, 

melhorando a qualidade de vida da população devido ao fato do setor aquecer a 

economia local, visto que 60% dos gastos são convertidos em salários, impostos e taxas 

onde os reflexos são imediatamente sentidos pela localidade, por meio da sensível 

melhoria da qualidade de vida dos habitantes. 

Segundo Fernandes e Coelho (2002) o turismo vem apresentando, ao longo dos 

últimos anos, como reator da economia onde estão ligados ao moderno processo de 

globalização.

Diante disso, Lage e Milone (2000) afirmam que com a globalização e com a 

conseqüente abertura da economia brasileira, a carga tributária incidente sobre o setor 

exige uma reavaliação, pois a diminuição de impostos trará a competitividade que o 

setor e a localidade necessita. 

A globalização é um processo sem volta que deve ser perseguido e aproveitado 

da melhor maneira possível, afirma Fernandes e Coelho (2002), das vantagens que traz 

para o setor turístico. 

O turismo é um setor sensível, e isto pode ser associado a fatores como variações 

da renda dos consumidores oscilações dos preços praticados pelo mercado, efeitos 

climáticos negativos, instabilidade político-social dos núcleos receptores e conflitos

bélicos.

O setor de evento, segundo Lage e Milone, merece destaque, pois os municípios

aproveitam esta oportunidade de mercado para captação de mais recursos e maior
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volume de renda. Com isso o turismo vem se mostrando um verdadeiro militante quando 

a ordem de arrecadação de impostos colocando a indústria do turismo como uma

verdadeira máquina de fomento de novos investimentos públicos. Gerador de empregos,

fomentador de investimentos públicos a partir de crescente importância na arrecadação 

de impostos, o turismo também mostra sua força no Produto Bruto Mundial na geração

de riquezas para os países. 

1.1.3 Tendências do Negócio Hotel 

Segundo Beni (2000) a segmentação1 do produto hoteleiro vem se 

desenvolvendo rapidamente nos últimos anos, juntamente com outros parâmetros, como

preço, nível e fornecimento de facilidades. Algumas empresas hoteleiras oferecem um

número de produtos diferentes e claramente definidos, a segmentação do produto deve 

assumir maior significado no desenvolvimento das empresas hoteleiras, já que é um

método efetivo de manter e expandir seu market share e, algumas vezes criar novos 

mercados.

Dentre eles está o produto Resort destacando-se, neste momento de expansão e 

competitividade dos destinos turísticos, devido ao caráter de dispor recursos suficientes

para programas de marketing e vendas capazes de alcançar o mercado potencial, como

também, à manutenção do produto.

No Brasil, em especial na região litorânea, até o final de 2002 15 novos produtos 

hoteleiros tipos Resort serão implantados, o que poderá a vir afetar diretamente a 

população das localidades, o que leva Ruschimann (1999) a considerar que ao implantar

qualquer tipo de equipamento hoteleiro faz-se necessário uma reflexão sobre as 

conseqüências dos conflitos emergentes que podem ser percebidos entre os interesses 

reais da população tradicionalmente estabelecidas nessa área e as propostas de 

desenvolvimento turístico, sustentável, como parte de estratégias da região para 

estimular a economia e modernização da mesma.

Cruz (2000) afirma que sustentabilidade tornou-se a preocupação de todos os 

desenvolvimentistas da década de 90, como resultado dos apelos de ambientalistas.

Ganhou espaço entre formuladores de políticas públicas e incorporou-se nos projetos do 

1 Segmentação do Produto Hoteleiro: composto por consumidores que respondem a maneiras e benefícios 
semelhantes a suas necessidades, o hotel passará a ter características que atendam a seu público alvo. 
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setor turístico e hoteleiro. Esses projetos destinam-se a uma clientela, que 

crescentemente se tornou exigente com relação às formas de ocupação e uso dos espaços 

e solos, voltando suas demandas para a compreensão dos seus significados como

patrimônio natural, social e histórico-cultural. 

Com isso observa-se uma tendência na hotelaria em levar em consideração as 

dimensões históricas, sócio-culturais e psicológicas da clientela em potencial, como

requisito para obtenção da qualidade na prestação de serviços. 

1.1.4 A Busca da Qualidade 

Os serviços turísticos e hoteleiros no mundo, segundo Theobald (2001), estão 

passando por uma transformação rápida devido à evolução da tecnologia e dos meios de 

comunicação, onde os valores e as estruturas estabelecidas são altamente questionadas e 

transformadoras de comportamentos da sociedade, que estão demonstrando dificuldades 

de escolha e fixação psicológica e social em padrões determinados.

Ainda segundo o autor os padrões de qualidades estão mais exigentes e os 

consumidores mais conhecedores de seus direitos, fazendo com que as empresas se 

posicionem de forma estratégicas e inteligentes para enfrentarem a concorrência e às 

exigências do mercado atual.

É necessário que a hotelaria nacional, principalmente a do Nordeste, Castelli 

(2000), tente recuperar urgentemente a sua performance, pois o mercado turístico e 

hoteleiro mundial está colocando cada vez mais, os seus bens e serviços de forma

altamente competitiva.

Devido a isso os empreendimentos hoteleiros estão procurando incorporar uma

cultura inovadora no processo de implantação do sistema de gestão da qualidade, 

tornando-os mais flexíveis e ágeis com reflexos na condução da empresa e em

conseqüência no gerenciamento dos recursos humanos, influenciando no estilo gerencial 

dos empreendimentos e na condução da gestão de pessoas.

Dessa forma, Theobald (2001) acredita que o setor conseguirá manter um

serviço de hospedagem embasado na garantia da qualidade dos serviços prestado, 

conquistando a confiança dos clientes e da sociedade, fortalecendo a indústria do 

turismo.
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 1.1.4.1 Matriz de Classificação para os Meios de Hospedagem 

O Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) através da Deliberação 

Normativa (DN) para os Meios de Hospedagem de Turismo, tem como objetivo 

classificar os meios de hospedagem pelos diferentes tipos e categorias de conforto e 

atendimento, compatíveis com os padrões de instalações e de serviços apresentados 

pelos mesmos.

Desde 1980 com o Decreto nº 84.910/80 que regulamentava dispositivo 

referente aos Meios de Hospedagem de Turismo e Acampamento Turísticos, a 

EMBRATUR vem atualizando em forma de DN a Legislação que rege os Meios de 

Hospedagem, para com isso atender as necessidades do mercado (anexo 1). 

Essa classificação, segundo Castelli (1999) visa instituir um referencial 

informativo oficial para orientar a sociedade sobre os aspectos físicos e operacionais 

que vão distinguir os diferentes tipos e categorias de meios de hospedagem aos 

consumidores, para que os mesmos possam aferir a compatibilidade entre a qualidade 

oferecida pelos empreendimentos hoteleiros, sobre os padrões que deverão prever e 

executar em seus projetos, para obtenção da classificação do tipo e de categoria 

desejada.

No Brasil, Fernandes e Coelho (2002), com a aceleração da globalização, houve 

um desenvolvimento ligado à qualidade e um crescimento no setor de serviços, onde se 

viu a necessidade da criação de ferramentas para incentivo, implementação e controle 

da qualidade, havendo um enquadramento das normas. A cultura da gestão da qualidade 

vem tendo uma consolidação massificada no setor de serviços, a concorrência é 

agressiva, tanto por parte das organizações nacionais como internacionais. 

Segundo Caio de Carvalho2 as empresas brasileiras, incluindo o setor hoteleiro, 

ao longo dessas últimas décadas aprenderam a se manter e a crescer, com índices 

inflacionários gigantescos ditado pelos padrões internacionais, tendo, ainda, que a partir 

da década de 90 que se adaptar a nova realidade – estabilidade e competitividade – que 

tem se refletido também no setor de serviços. Muitas empresas não conseguiram

acompanhar a nova realidade e com isso abriram falência, mas as que se adaptaram, se 

fortaleceram gradativamente, atingindo índices de qualidade e produtividade sem

2 Presidente da EMBRATUR, em Palestra realizada no Encontro da Organização Mundial do Turismo – 
OMT – (2001 – Natal/RN)
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paralelos, devido à competitividade e a exigência de qualidade nos produtos e serviços 

oferecidos, cada vez maiores, tal a concorrência nacional e internacional. 

Esta realidade tem impulsionado à adoção de medidas institucionais, visando à 

garantia da qualidade na prestação de serviços hoteleiros, entre elas a certificação da 

EMBRATUR.

1.1.4.2 Surgimento no Brasil do Selo de Qualidade 

O surgimento de uma nova certificação para os Meios de Hospedagem deu-se 

pelo fato de que a Matriz de Classificação para os Meios de Hospedagem da 

EMBRATUR não possuir uma obrigatoriedade para a adoção pelos hotéis e também

pela sua baixa credibilidade e eficácia. 

Considerando este cenário, SEBRAE/CE, 2000, alguns estados brasileiros 

vieram através das Diretorias de Serviços Turísticos representados pelas gerências de 

Atividades Descentralizadas da EMBRATUR propor a implantação do Selo de 

Qualidade com o objetivo de atestar o esforço da empresa em oferecer um

produto/serviço de qualidade através da qualificação de seus funcionários, ambientes

limpos e saudáveis e preços competitivos, com a finalidade única de atender bem seus 

clientes, promovendo a melhoria da qualidade dos serviços através da orientação 

direcionada à real necessidade de cada meio de hospedagem, verificando as condições 

de funcionamento das instalações de equipamentos, infra-estrutura e serviços, 

assegurando a qualidade dos seus serviços oferecidos, procurando permanente

atualização na estrutura funcional de acordo com as novas exigências do mercado.

1.1.4.3 ISO 9000 

A certificação através das Normas ISO 9000 até 2000, segundo West, 2000, era 

parte de um conjunto de quatro normas (9001, 9002, 9003, 9004) que tratam de 

requisitos de sistema de gestão para qualidade que podem ser utilizados para fins de 

garantia da qualidade. Os modelos para essa garantia são estabelecidos dentro dos 

conjuntos das normas relacionadas que representam formas diferentes e distintas de 

requisitos de sistemas da qualidade adequadas para fornecer capacidade para a empresa

de atingir a qualidade desejada. 
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As atividades de certificação são desenvolvidas através da análise de 

documentações, auditorias/inspeções nas empresas, dentre outras, com o objetivo de 

avaliar a conformidade e sua manutenção. O processo de certificação não deve ser visto 

como sendo uma ação isolada e pontual, mas sim o envolvimento de todos ao processo, 

que se inicia com a conscientização da necessidade da qualidade para a manutenção da 

competitividade e conseqüentemente a permanência do produto/serviço no mercado,

atestando a conformidade do Sistema de Garantia da Qualidade de uma empresa em

relação aos requisitos da Norma Série ISO 9000.

Os resultados de uma pesquisa comparativa oficial do CB 25/19993, da Revista 

Exame, 2000. demonstram que 64% dentre as 50 maiores empresas privadas, possuem a 

certificação ISO 9000; 72% dentre as 50 maiores indústrias do país possuem a 

certificação ISO 9000; 24% das 50 maiores empresas do segmento de serviços possuem

a certificação ISO 9000. Todavia, apenas 16 hotéis possuíam a certificação ISO 9000 

até 2001. 

1.2 Objetivo 

O objetivo principal deste trabalho é realizar uma análise comparativa entre os 

modelos de certificações e classificação com a ISO 9000, e investigar os benefícios que 

as certificações estudadas oferecem aos empreendimentos hoteleiros na perspectiva dos 

hotéis que implantaram a ISO 9000. 

1.3 Relevância 

A utilização de um sistema de gerenciamento da qualidade eficaz pode constituir 

uma base sólida para a padronização dos serviços oferecidos pelos empreendimentos,

dando aos equipamentos hoteleiros credibilidade e fornecendo subsídios para atender as 

necessidades do setor, constituindo num meio confiável de atingir a qualidade nos 

serviços, o que significa uma mudança no atual estilo gerencial, onde o enfoque na 

condução dos recursos humanos passa a ser significativo.

O trabalho faz uma análise comparativa entre a Matriz de classificação da 

EMBRATUR, a Norma ISO 9000 e o Selo de Qualidade, tendo como finalidade 

3 Lista da edição especial de maiores e melhores empresas da Revista Exame – 2000; os dados poderão já 
ter sido alterados.
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identificar a importância de cada certificação para os meios de hospedagem e a 

padronização de sistema que seja mais eficaz e tenha maior credibilidade. 

1.4 Metodologia Geral do Trabalho 

O trabalho foi realizado através de um estudo teórico prévio, analisando os 

benefícios das certificações e classificação para a gestão da qualidade tendo como foco 

principal a Série ISO 9000 e a Matriz de Classificação Hoteleira, e de uma pesquisa de 

campo realizada através da aplicação de questionários com perguntas fechadas, 

realizados com empreendimentos hoteleiros no Brasil que obtiveram a certificação ISO 

9000 e a classificação da EMBRATUR. 

1.5 Estrutura do Trabalho 

Neste capítulo 1, introdutório, apresenta uma contextualização, de forma

generalizada, da Hotelaria dentro do setor Turístico, tecendo observações sobre a 

preocupação dos empreendimentos pela Busca da Qualidade, a Matriz de Classificação 

para os Meios de Hospedagem, o surgimento do Selo de Qualidade e a Norma Série 

ISO 9000. 

O capítulo 2 faz referência ao produto hoteleiro dando ênfase ao Sistema de 

Qualidade e a Classificação Hoteleira, acompanhada de uma revisão bibliográfica sobre 

as variações da Classificação para os Meios de Hospedagem oficial da EMBRATUR, da 

Norma Série ISO 9000, e dos Selos de Qualidade utilizados pelos empreendimentos

hoteleiros. Já no capítulo 3 faz-se uma descrição do percurso téorico-metodológico da 

pesquisa de campo, destacando as abordagens metodológicas e os instrumentos de 

investigação utilizados na pesquisa.

O capítulo 4 mostra os resultados da pesquisa nos hotéis, objetivo deste estudo, 

que detém a certificação ISO 9000 e a Classificação para os Meios de Hospedagem da 

EMBRATUR, em que são discutidas e analisadas as variáveis exploradas durante a 

investigação como: o reconhecimento destes dispositivos legais nacionais e 

internacionais; o custo de sua implantação; os benefícios gerenciais; os benefícios 

perante os hóspedes; a qualidade geral da hospedagem; a melhoria dos recursos 

humanos, da imagem e da competitividade; e, por fim, às dificuldades da implantação

dos instrumentos de certificação. 
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Nesta perspectiva, o capítulo 5 discorre sobre as reflexões finais, formuladas a 

partir das análises realizadas na pesquisa, contidas no capítulo anterior, acompanhadas

de recomendações que poderão contribuir para a melhoria da qualidade dos produtos e 

serviços oferecidos pelos empreendimentos hoteleiros.
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CAPÍTULO 2 

Hotel e Qualidade 

O objetivo desse capítulo é apresentar o setor hoteleiro em sua complexidade, as 

certificações e a classificação para os meios de hospedagem, e a importância da gestão 

da qualidade, sendo ainda apresentado os desafios atuais que o setor tem enfrentado em

decorrência das novas tecnologias e do impacto da globalização. 

2.1 Negócio Hotel 

O Setor Hoteleiro é um dos que mais cresce no mundo, de acordo com Lara 

(2001), graças a sua capacidade de gerar e distribuir riquezas. No Brasil esta atividade 

econômica encontra-se atualmente em franca expansão, onde segundo a autora, as 

últimas pesquisas mostram cerca de 4,4 milhões de pessoas atuam nesse setor, ou seja, 

6,1% da população economicamente ativa no país. 

Beni (2000) afirma que enquanto na indústria pode-se planejar o número de 

equipamentos, instalações e pessoal para um determinado tipo de produção, mediante ao 

tamanho da empresa, o mesmo não acontece com o setor hoteleiro, pois este depende da 

demanda de seus clientes para que seu esquema operacional funcione, pois o produto 

hoteleiro é estático, devendo o consumidor ir onde ele se encontra. Diante desse cenário 

a evolução da hotelaria levou o sistema hoteleiro a trabalhar a demanda de forma a 

canalizá-la e moldá-la gradualmente a seus interesses. Do ponto de vista do mercado, a 

demanda passou a ser trabalhada, segundo Andrade (2000), por segmentos de mercados,

processo que vem se mostrando o mais adequado para o crescimento do setor. 

De acordo, ainda, com este autor o parque hoteleiro brasileiro, Andrade (2000), 

apresenta cerca de 2.7004 estabelecimentos e 108 mil apartamentos, o que vem a 

significar menos de 1 apartamento por 1 mil habitantes, onde vale ressaltar que em sua 

maioria, 83% desses estabelecimentos, são administrados por empresas familiares, o 
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restante, 17%, ligados a cadeias hoteleiras nacionais e internacionais que atuam no 

mercado nacional.

As empresas de caráter familiar não apresentam uma conexão com as exigências 

mercadológicas, quando comparadas às grandes cadeias de hotéis, o que tornam estas 

últimas mais competitivas e sintonizadas com a complexidade do mercado atualmente.

2.1.1 O Setor Hoteleiro 

Com o final da Segunda Guerra, Cevassa (2001), o setor hoteleiro cresceu e se 

diversificou a partir do aumento das viagens de turismo e de negócio, do 

desenvolvimento econômico globalizado, da expansão internacional de grandes 

empresas norte-americanas e européias, e da distribuição de navios pelo transporte 

aéreo.

Segundo De La Torre (2001), em 1947 surgiram nos Estados Unidos, os 

primeiros “mortor-hotéis” que ofereciam hospedagem à beira das estradas as famílias

que realizavam turismo utilizando como meio de locomoção os automóveis, como

também, os primeiros hotéis de lazer com padrão luxo e sofisticação intermediária, com

a preocupação na qualidade dos serviços oferecidos. O autor ainda afirma que a 

expansão das redes internacionais de hotéis ocorreu a partir da década de 1970, através 

das companhias aéreas que buscavam a sinergia entre transportes e hospedagem.

De La Torre (2001) diz que fusões, aquisições, ampliação de redes internacionais 

foram marcantes na década de 1980, depois da crise do petróleo. Além disso, as 

empresas passaram a desenvolver projetos hoteleiros segmentados r com marcas

próprias. O período também foi marcado pela automatização de processo e a introdução 

de inovações, como programa de fidelidade. 

Atualmente o setor hoteleiro mundial vem ganhando espaço nos diversos pontos 

do mundo, devido à necessidade da qualidade de serviços oferecidos e na exigência da 

qualificação da mão-de-obra a ser contratada para o quadro funcional. Beni (2000) 

afirma que isso vem se refletindo no setor hoteleiro nacional onde a busca da qualidade 

de serviços vem crescendo para se colocar perante o mercado como produto 

competitivo.

4 Dados Fornecidos pela EMBRATUR 2001 
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2.1.2 O Setor Hoteleiro no Brasil 

Face o estímulo dado pelo poder público ao desenvolvimento do país, foram

criados, a partir do início dos anos de 60, vários programas de incentivo a construção de 

hotéis intermediários, com o objetivo de expandir o parque hoteleiro no Brasil. Outro 

fator de expansão das redes hoteleiras locais foi à entrada no país das grandes redes 

internacionais, como Hilton Internacional Corporation, Hilton São Paulo; Holiday In, 

Hotéis Nivory; Intercontinental Hotel Corporation com os hotéis Shareton e o 

Internacional Rio no Rio de Janeiro. A Méridien iniciou suas atividades com o grupo 

Sisal, Hotel Meridien Rio e Salvador, com inovações na prestação dos serviços 

oferecidos assim como o Club Mediterranée em 1976, na Ilha de Itaparica, na Bahia; a 

rede Novotel do grupo Accor no ano de 1977. A rede Ceaser Park inaugurou 

estabelecimentos em São Paulo e no Rio de Janeiro em 1976 e 1979, respectivamente.

Os anos 70 do séc XX foram também marcados pelo crescimento das cadeias 

nacionais com o incentivo para a construção de novos empreendimentos através de linha 

de financiamento (Fundo Geral de Turismo) e de incentivos fiscais (SUDAM, 

SUDENE).

Segundo Beni (2000), com a estabilização da economia ocorrida no ano de 1994 

marcou um início de expansão do mercado hoteleiro, devido ao aumento da demanda

internacional, a imagem positiva do país, o incremento de viagens domésticas. Além

disso, o período foi marcado pelo surgimento de um processo de reorganização e 

diversificação do setor, promovido pelo aumento da concorrência, criação de pólos 

turísticos e a entrada de novas operadoras de turismo. Entre 1990 e 1996 foram

investidos US$ 442 milhões em 10 novos empreendimentos de luxo no país. 

Ressaltando que a região Nordeste é um dos mais importantes destinos turísticos do 

país, onde em 1995 possuíam o terceiro maior parque hoteleiro do país, representando 

18 % dos empreendimentos em operação no Brasil.

Segundo a EMBRATUR apud Trigo (1993)5, 41% dos hotéis eram de duas 

estrelas; 24% de três estrelas; 15% de uma estrela; 13% quatro estrelas e 7% cinco 

estrelas.

5 Estes dados estão em constantes mudanças devido ao crescimento do setor. Aconselha-se ao leitor
verificar no site da EMBRATUR as informações atualizadas www.embratur.gov.br . 
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estrelas (pela anterior matriz de classificação hoteleira), onde se percebe que a região, 

apesar de ser um destino turístico de significativa importância, seu parque hoteleiro não 

atende a demanda dos consumidores.

.1.3 As Transformações do Setor Hoteleiro no Brasil 

A indústria internacional passou por uma profunda transformação, afirma

Castelli (1996), tanto nos aspectos estruturais quanto na concepção de negócios. 

Observa-se, também, que em função da variação dos fluxos turísticos – acrescenta-se a 

própria demanda – os sistemas ortodoxos de administração e de gestão está sendo, por 

seu lado, alterados. Tais transformações são sentidas na administração hoteleira do 

Brasil, influenciando na concorrência entre preços, a projeção das marcas e o 

surgimento de formas econômicas de alojamentos introduzindo novas variáveis 

hoteleiras, resultando na redução de custos e, por conseguinte, na redução dos preços 

das diárias. A implantação de sistemas de reserva global, também tem forçado os hotéis 

de média classificação, a incorporarem esse modelo nas suas operações tanto com

clientes internos como externos.

Analisando o sistema de franquia, Carvalho (2000) observa que o setor hoteleiro 

europeu e brasileiro, em comparação com a americana, está muito fragmentado em

termos de produto e propriedade. As cadeias representam na Europa menos de 29% do 

mercado total, enquanto nos Estados Unidos representam 60% do mercado total. 

Contudo, as cadeias estão envolvendo um número cada vez maior de estabelecimentos.

As formas de associação variam de acordo com contratos de gestão, arredamentos

financeiros, dentre outros, verificando-se mudanças na gestão hoteleira, tendo como

fator de maior preponderância, a permanente evolução das tendências do mercado,

geradas, sobretudo pela forte concorrência de preço e qualidade. Nesse contexto, têm-se

as cadeias francesas Formula 1, Climat Hotels, Fast Hotel, Balladins, despontando um

novo modelo de empreendimento, com gestão econômica e de serviços limitados. O 

custo operacional em relação aos hotéis tradicionais, bem como a eficiência operacional 

do staff, são fatores que contribuem ao êxito desse tipo de empreendimento.

A redução e especialização de mão-de-obra, valorização profissional, 

produtividade, motivações, diversificação de produtos, serviços de alta tecnologia com

controle de custos, novos organogramas com estruturas organizacionais funcionais e 
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maior rentabilidade do investimento, eliminação de espaços comuns, são alguns dos 

condicionantes que orientam a os pequenos investidores da hotelaria contemporânea.

2.1.4 Desafios Atuais na Hotelaria 

Para Carvalho (2000) os hotéis de pequeno porte representam o momento para o 

setor hoteleiro, visto que têm captado uma parcela significativa de demandantes das 

grandes cadeias de hotéis. Chamados, também de hotéis econômicos, estão espalhados 

em todo território nacional, oferecendo qualidade com preço justo aos clientes, esses, 

recebendo pela diária, um bom conforto e ambiente familiar.

Em termos operacionais, o autor argumenta que uma das maiores falhas 

encontradas no sistema de gestão das empresas exploradoras de meios de hospedagem

situa-se no setor de vendas e de reservas, dentre elas destaca-se a ausência de uma pasta 

de vendas que tenha todos os serviços e preços do hotel, contato com: escasso com

novos segmentos. Como forma de exterminar essas falhas propõe um programa de 

desenvolvimento de produto, contando cadastramento, identificação de clientes internos 

e externos; política de promoção e marketing, envolvendo promoções, relações públicas 

e propaganda. 

O mercado vem exigindo um diferencial diante de uma concorrência perfeita, 

onde a inovação leva a diferença, porém, longe da limitação, indo em busca de seus 

clientes onde eles estiverem.

Carvalho (2000) afirma ainda que a hotelaria visando alcançar um padrão de 

qualidade que o mercado exige, vem trabalhando no seu processo de gestão, desde a 

concepção do seu produto (o hotel – projeto, funcionalidade, conforto, designer) até aos 

serviços (atendimento, arrumação, manutenção, fornecedor,...) oferecidos pelo 

empreendimento, buscando uma certificação que o coloque competitivo perante o 

mercado.

Nesse sentido, a classificação passa a ser um de instrumento de aferição da 

qualidade dos produtos e serviços oferecidos pelo setor. 

2.2 Matriz de Classificação para os Meios de Hospedagem 

Brasil DOU., 1996 traz a Deliberação Normativa (DN) Nº 367 de 26 de 

novembro de 1996 da EMBRATUR que aprova as propostas de regulamento e a Matriz 
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de Classificação Hoteleira e designa através de convênio, o Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO – para revisão do 

Sistema Brasileiro de Classificação para os meios de Hospedagem – SBCMH. O 

INMETRO por sua vez, usando de suas novas atribuições, credencia empresas

especializadas – Organismo de Certificação de Hotéis – OCH, para fazer o trabalho de 

classificação e certificação. 

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH, desde março de 1997 

vem procurando cadastrar os hotéis através de um programa específico e paralelamente,

buscando estimular a autoclassificação dos seus associados. Neste programa, registra 

cerca de 26 itens que podem caracterizá-los através da infra-estrutura e da qualidade dos 

serviços oferecidos. 

2.2.1 Matriz de Classificação EMBRATUR/1996 

Através da nova Matriz de Classificação para os meios de hospedagem, a 

EMBRATUR resolve “cancelar” as “estrelas” que determinavam a categoria de cada 

estabelecimento para proceder a uma nova classificação, o que veio a gerar uma grande 

polêmica entre o órgão governamental e trade hoteleiros. Este Instituto levou em

consideração que a antiga classificação era ultrapassada, uma vez que superestimava os 

aspectos arquitetônicos, não levando em conta o novo perfil do consumidor e, portanto 

precisava ser revista. Os empresários do setor contra atacavam afirmando que não era 

função do governo ficar classificando hotéis, e sim promover o turismo.

A maior resistência contra a intervenção governamental na definição de padrões 

de certificação partiu da ABIH, que combateu a classificação estrelada com uma

autoclassificação, que incluíam mais de 200 empreendimentos, segundo Roberto 

Maksoud 6(2000). Desta forma, a ABIH pôs fim à polêmica, ao condenar a pretensão do 

governo na implantação de uma nova classificação hoteleira. 

Os baixos índices de adesão são atribuídos ao desconhecimento do sistema,

onde, segundo a EMBRATUR, foi montada uma estratégia de divulgação mais ousada, 

e até um corpo a corpo com os hoteleiros. A classificação tem fôlego longo e faz parte 

de uma estratégia do órgão para estimular o turismo e melhorar os serviços. 

6 Roberto Maksoud – Presidente da ABIH – São Paulo até o final de 2001 
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Todo essa problemática não deixa de ter um significado positivo. Se há algum

tempo a certificação ISO 9000 era exclusiva do Hotel Transamérica (SP), atualmente a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) já contabiliza um aumento de 

estabelecimentos que estão certificados ou que estão procurando a certificação. 

Dois empreendimentos fizeram da classificação da EMBRATUR um passo 

fundamental para chegar até a ISO. Segundo De La Torre (2001), foi o caso do Gran 

Meliá São Paulo, que faz parte de uma rede espanhola com 270 hotéis espalhados pelo 

mundo. Presente no Brasil há 6 (seis) anos, a empresa passou a ostentar a marca “Gran”, 

junto com apenas mais oito no mundo, até o final do ano de 2001, recebeu da 

EMBRATUR a classificação de cinco estrelas luxo superior e recebeu também a 

certificação ISO 9000 da Fundação Vanzolini, para as áreas de hospedagem, alimentos e 

bebidas e eventos, o que engloba praticamente todo o hotel. 

A maioria dos hotéis brasileiros, atualmente não possui classificação oficial.

Estrelas7, asteriscos, letras, a classificação em vigor dificultou muito o entendimento

dos proprietários e clientes. Até o momento não há um consenso sobre a melhor

maneira de classificar os serviços dos, aproximadamente, 15 mil estabelecimentos

brasileiros.

Segundo Roberto Maksoud, Revista Exame (2000) não se pode deixar de levar 

em consideração de que quem realmente classifica e avalia o empreendimento é o 

hóspede e as associações específicas, fato que divide o setor hoteleiro e deixa o cliente 

confuso com uma não padronização de normas.

Através de um acordo assinado pela EMBRATUR e INMETRO, definiu-se que 

o instituto passaria a implantar um sistema de gerência da qualidade nos 

empreendimentos hoteleiros. Apesar da idéia ter sido discutida pela ABIH, a entidade 

passou a fazer uma classificação paralela, competência que foi questionada. A 

EMBRATUR tem competência para cadastrar e classificar os empreendimentos, o que 

deixa claro que uma classificação através de critérios estranhos ao órgão pode gerar 

riscos e falsas expectativas aos consumidores pelos serviços oferecidos. A Classificação 

deixa espaço para empreendimentos se autoclassificarem, sem um critério pré-

determinado, passando uma imagem que não possui dos seus serviços, já que a 

obrigatoriedade de classificação por “estrelas” não é exigida. Atualmente 25 

7 Simbologias, hoje utilizadas pelos empreendimentos hoteleiros, para definir sua categoria
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estabelecimentos no país são oficialmente classificados por “estrelas” (EMBRATUR, 

1998).

Devido a isso o setor passou a buscar a certificação ISO 9000 o que lhe garantiu 

mais credibilidade, através de um sistema de gerência de qualidade internacional, 

melhorando sua rentabilidade, diminuindo perdas e aumentando a confiabilidade na 

qualidade dos serviços oferecidos. 

A ISO veio dar mais consistência na oferta de serviços, dentro da proposta de 

qualidade, onde os clientes percebem o padrão de excelência no atendimento constante. 

Os hotéis que possuem a classificação da EMBRATUR não têm muita

dificuldade na implantação da ISO, pois os modelos de certificação têm muitos pontos 

em comum dando atenção especial à área de serviços, além da estrutura física. Mas 

mesmo possuindo a classificação oficial, os hotéis que se preocupam com a qualidade e 

com a credibilidade dos serviços por eles oferecidos, tem optado por também, procurar 

pela certificação através da Norma.

Os empresários afirmam que o ideal para que o próprio mercado regulasse o 

setor seria tomando como modelo a gestão da qualidade de serviços de outros países, 

onde o próprio mercado exclui quem não oferece um serviço de qualidade que atenda 

sua total expectativa. Não havendo uma interferência do governo, que nesse caso, se 

considerada nociva. Ao governo caberia a função de garantir segurança, saúde pública e 

meio de transporte. 

2.2.2 A Nova Proposta da Matriz de Classificação EMBRATUR 2000/2001 

Diante das expectativas do séc. XXI o setor hoteleiro se posiciona para “ouvir” 

e praticar, cada vez mais, a gestão da qualidade na prestação de serviços. Esta é uma

questão extremamente atual em diversos setores da economia e passa, também a fazer 

parte dos temas de discussão no setor hoteleiro. 

Os fatos que desenham o cenário atual da hotelaria nacional apontam para a 

crescente valorização dos serviços na atividade hoteleira e à necessidade de uma gestão 

adequada a partir de uma nova matriz de classificação hoteleira, para atender a um

cliente melhor informado que, hoje, possui condições de escolha entre uma

multiplicidade de opções de produtos e serviços igualmente acessíveis, devido ao 

avanço das novas tecnologias de informação, reflexos da globalização na economia,

num mercado com uma forte tendência à internacionalização, sinalizando para o avanço 
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das redes internacionais de hotéis e pela entrada de capital estrangeiro no país, alterando 

o comportamento do mercado e impondo uma nova postura para a atividade hoteleira, 

colocando em evidência o elevado custo do turismo brasileiro. Como base neste 

enfoque, o setor acompanha as mudanças nos critérios e modelo de classificação de 

hotéis, através de um novo modelo de Matriz de Classificação para os Meios de 

Hospedagem que diferentemente da anterior, dá ênfase aos aspectos da gestão da 

qualidade dos serviços e não apenas aos aspectos físicos dos empreendimentos.

A ênfase atual aplicada pela Matriz de classificação, dos 270 quesitos que a 

compõem, 97 (42%) quesitos envolve a avaliação dos aspectos da gestão dos serviços e 

apresenta um capítulo para as questões ambientais, abordando itens como racionamento,

preservação, redução de água, armazenamento de energia e resíduos sólidos.

Muda também o papel da EMBRATUR no processo de classificação, que passa 

a delegar a organismos independentes e qualificados para o processo classificação. 

Em função de suas características, os processos de prestação de serviços num

hotel estão fortemente apoiados no comportamento humano, tornando ainda mais

importante os aspectos de treinamento, qualificação de pessoal e esclarecimento dos 

critérios de execução dos serviços. Este gerenciamento impacto diretamente na 

satisfação dos clientes, definindo a preferência do hóspede com relação à concorrência e 

a sua fidelidade com o hotel, assim como a otimização da utilização dos recursos, 

gerando maiores receitas para a organização e lucratividade a curto e longo prazo. 

Colocando de lado controvérsias sobre o papel do estado no setor privado, a 

matriz de classificação também representa um referencial extremamente útil, cujo 

objetivo se alinha com outros modelos e que merece por parte dos profissionais da área 

uma consideração mais aprofundada. 

A nova proposta de classificação foi elaborada pela ABIH – Associação 

Brasileira da Indústria de Hotéis – e foi apresentada no 29º Congresso da ABAV, 

mantém o sistema de classificação por estrelas tendo a inclusão da categoria cinco 

estrelas “plus” destinada aos hotéis de superluxo contando com a exigência do padrão 

de certificação da ISO 9000 para obtenção da classificação, o que ocorrerá só com os 

hotéis 5 estrelas Segundo Caio de Carvalho, a classificação continua com caráter 

voluntário, apresentando três níveis de gerenciamento, o nacional, o estadual e o 

operacional, e o processo de classificação passa por fases, habilitação documental,
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assinatura do termo de compromisso, avaliação técnica, homologação, emissão de 

certificado de registro, placa e avaliação de acompanhamento.

A nova Matriz enfatiza a qualidade dos serviços nos empreendimentos, onde o 

sistema é comprometido na garantia da qualidade, tomando como base o modelo da ISO 

9000, portanto, para obter a nova classificação, segundo a ABIH, o hotel deverá 

comprovar o processo de gerenciamento da qualidade. 

O novo sistema foi aprovado na íntegra pela Embratur, e o Instituto Brasileiro 

de Hospitalidade – IBH, criado pela ABIH Nacional, passará a cuidar de todo o 

processo classificatório, onde estará subordinado a Embratur para classificar e 

supervisionar, como também os hotéis 4 estrelas; os hotéis de 1, 2 e 3 estrelas estarão 

sob a responsabilidade da Secretaria de Turismo de cada estado.

Com essas modificações a Embratur descentraliza as suas funções, delegando 

responsabilidade aos órgãos competentes de cada região, facilitando a fiscalização dos 

meios de hospedagem e a qualidade dos serviços por estes, oferecidos. 

Classificação por Golfinhos 

Além da nova proposta da matriz de classificação para os meios de hospedagem,

a EMBRATUR junto com EMPETUR, Vigilância Sanitária, Representante da 

Administração da ilha de Fernando de Noronha, Corpo de Bombeiro e Associação dos 

donos de pousadas da ilha, elaboraram um sistema de classificação específico para 

aquela área e áreas semelhantes, assegurando, com isso critérios mínimos de qualidade 

no atendimento ao turista, visto que da existência atual de 108 pousadas cadastradas na 

ilha.

A matriz de classificação, semelhante das estrelas da Embratur adota a figura do 

golfinho – de uma a três – para identificar a estrutura de cada pousada. Obedecendo a 

critérios rígidos que avaliam a documentação básica para funcionamento, treinamento

periódico de empregados, aspectos da legislação federal de turismo, higiene e segurança, 

ambientação e decoração, dimensão dos quartos, diárias cobradas, entre outros pontos. 

A nova matriz já está em funcionamento desde o início de 2001, apesar do tempo

dado para que as pousadas se adaptarem a nova realidade, apenas 18 das 108 

conseguiram atingir os padrões para a classificação na primeira etapa. 
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Segundo Sérgio Sales8, Diário de Natal (2001), administrador de Fernando de 

Noronha, até o final do ano de 2002 – prazo final para a classificação – a maioria das 

pousadas alcancem a matriz.Afirma ainda o administrador que as pousadas que não se 

enquadrarem à classificação terão o alvará de funcionamento cassado. Sendo um

processo de seleção natural que no final excluirão alguns. O objetivo é assegurar 

padrões mínimos de qualidade de serviço para o turista que visita a ilha. 

Além de estruturar o serviço interno de Fernando de Noronha, o sistema de 

classificação das hospedarias domiciliares servirá de modelo para a EMBRATUR 

realizar o primeiro diagnóstico das pousadas brasileiras tornando-se referência para uma

proposta de classificação de pousadas para o restante do país.Esse novo modelo de 

classificação, segundo Sérgio Sales, vem a fortalecer o serviço dos meios de 

hospedagem nacional, dando a característica regional procurada pelos hoteleiros 

nacionais.

2.3 Qualidade em Serviços 

Na análise da gestão da qualidade nas empresas, que se dedicam à prestação de 

serviços, passa exigir a compreensão da própria dinâmica do seu funcionamento.

Evidentemente não afeta o nível do desempenho da empresa, sem que se entenda o 

processo de desenvolvimento das organizações, os diversos níveis de motivação que 

possam influenciar o desempenho de seus dirigentes e colaboradores, e sua interpelação 

com o ambiente organizacional. 

É necessário segundo Beni (2000), que se entenda que uma empresa constitui 

uma entidade viva de complexidade sistêmica maior que a do homem que a compõe,

desenvolvendo um instinto de conservação que coloca sua sobrevivência como objetivo 

fundamental a partir de seu desempenho, onde a maior característica da empresa em

relação ao ser humano é o fato de poder substituir seus elementos quando necessário, a 

fim de assegurar a qualidade de seus serviços e seu sucesso, proporcionando, através 

dessa mobilidade, à organização, não apenas sua permanência temporal pela 

manutenção dos agentes necessários, mas não individualizados o desempenho de suas 

funções, procurando permanente atualização na estrutura funcional de acordo com as 

novas exigências do mercado.

8 Matéria do Diário de Natal de 15 de novembro de 2001 
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Por outro lado, não existe serviço de qualidade sem recursos humanos

qualificado, isso quer dizer que a alternativa para uma real gestão de qualidade para 

bens e serviços, e o setor hoteleiro busca qualidade em tudo que forma o 

empreendimento, são todas as pessoas que o compõem, onde devem, com certeza, 

serem incorporadas na cultura da mudança, nova mentalidade e novo estilo gerencial, 

tornando-os mais flexíveis e ágeis.

Segundo Breiter e Bloomquist (1998), a cultura organizacional tem se tornado 

uma discussão freqüente no aspecto da qualidade dos serviços oferecidos, nesses 

últimos anos, onde, diz ainda as autoras, que a cultura da qualidade entrou fortemente

no setor de serviços, mesmo que os números apresentados de empresas certificadas não 

sejam os que realmente são exibidos. Esse crescimento é decorrente da concorrência 

agressiva do setor de serviços que vêm sacudindo muito a área, que antes seguiam em

passos lentos, sem grandes perspectivas sobre o controle governamental.

Ainda segundo os autores, as empresas prestadoras de serviços vêm se 

preocupando com o lado humano da qualidade, nos serviços oferecidos aos usuários, e 

também com a qualidade de vida dos seus funcionários, desenvolvendo programa de 

apoio pessoal, muitos deles envolvendo psicólogos, psiquiatras, terapeutas 

ocupacionais, fisioterapeutas, dentre outros profissionais. 

A aplicabilidade das normas da série ISO 9000 no setor de serviços passa a ser 

comprovada quando se faz uma correlação na definição do termo “produto” com

“material industrializado” e “serviços” com “produto pretendido”. Isso se refere ao fato 

de que a série ISO 9000 foi elaborada a princípio, com visão no setor industrial, o que 

dificulta muitas empresas que desejam implantar o sistema da garantia da qualidade, 

devido às normas não serem prescritas mais clara e diretamente para o setor de serviços. 

“A Norma não é uma norma técnica para o produto, ao 
contrário, é um modelo para a gestão do sistema de garantia da 
qualidade. E é importante entender isso porque muitas pessoas 
ainda acreditam que a série ISO 9000 é um conjunto de 
exigências técnicas para produto”. (LAMPRECHT, James, 1997, 
p 78.). 

A norma série ISO 9000, afirma Lamprecht, propõe a busca da qualidade, 

pressupondo o conhecimento do seu conceito genérico e sua aplicação do setor de 

serviços. A qualidade dos bens e serviços gerados não é mais apenas aquela definida 
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pela ótica de quem produz, mas fundamentalmente determinada pela percepção do 

cliente, o que, mesmo quando se refere à aquisição de bens, envolve qualidade no 

atendimento, durante e após a venda. Dessa forma, a plenitude da satisfação se amplia

da simples adequação das normas dos produtos (bens e serviços) à utilização a que se 

destina, para a avaliação da qualidade da relação entre a empresa e o cliente. 

A gestão da qualidade, se por um lado busca atender e até superar as 

expectativas do consumidor, por outro não deve comprometer a saúde organizacional, 

onde a excelência do atendimento ao consumidor deverá ser trabalhada como forma de 

permitir a existência e sobrevivência saudável do empreendimento, decorrente da 

mudança de atitudes da equipe, através de um modelo de gestão da qualidade em

benefício da melhoria do desempenho da organização, proporcionando ganhos de 

eficiência. Para isso deve ser trabalhado o hóspede em todos os seus momentos de 

permanência no estabelecimento partindo de suas exigências e reclamações.

2.4 Selo de Qualidade 

Com a implantação do Regulamento dos Meios de Hospedagem, (Brasil, DN nº 

387, 1998, EMBRATUR) suspendeu provisoriamente a forma de controle de qualidade 

realizado até então, para que fosse desenvolvido pela EMBRATUR um novo 

instrumento que verificasse, o atendimento aos novos critérios onde, aproximadamente

dois anos não foi realizado um controle de qualidade dos meios de hospedagem,

verificando com isso a deterioração do parque hoteleiro nacional, o que se pôde 

comprovar através do aumento significativo de reclamações de turistas e usuários em

geral, sobre a má qualidade dos serviços hoteleiros, seja no que se referem às 

instalações, equipamentos e serviços, como aos preços extorsivos, propaganda enganosa 

e desrespeito a contratos. 

Considerando este cenário, alguns estados brasileiros vêem através das Diretorias 

de Serviços Turísticos representados pelas gerências de Atividades Descentralizadas da 

EMBRATUR propõem a implantação do Selo de Qualidade nestes estados, retomando o 

controle e o acompanhamento dos meios de hospedagem, no sentido de melhorar a 

oferta hoteleira, através da verificação das deficiências de cada hotel, dar orientação 

objetiva ao empresário, e dar motivação do setor empresarial no aprimoramento da 

qualidade dos serviços. 
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Existe, hoje, cerca de quatro (04) estados que adotaram o Selo de Qualidade 

como referencial para os seus equipamentos turísticos, todos tendo em comum a base 

para a elaboração do selo que é a ISO 9000 e a Matriz de Classificação Para Meios de 

Hospedagem da EMBRATUR. Bahiatursa (BA), Selo de Qualidade Paraná Turismo

(PR), Foztur (PR), Selo de Qualidade em Serviços (CE), Selo de Qualidade do Rio 

Grande do Norte (em fase de elaboração “Turismo Melhor”9).

Estes estados se preocupam com o padrão de qualidade dos serviços oferecidos 

pelos empreendimentos turísticos, adequando o Selo à realidade de cada região, onde os 

usuários tenham a confiabilidade esperada, tanto na eficiência como na qualidade dos 

produtos e serviços oferecidos.

O objetivo do selo de qualidade é de atestar o esforço da empresa em oferecer 

um produto/serviço de qualidade através da qualificação de seus funcionários, ambientes

limpos e saudáveis e preços competitivos, com a finalidade única de atender bem seus 

clientes, promovendo a melhoria da qualidade dos serviços através da orientação 

direcionada à real necessidade de cada meio de hospedagem; levantando/atualizando as 

informações cadastrais dos meios de hospedagem.

O Selo de Qualidade define padrões de produtos e serviços turísticos, 

incentivando empreendimentos que distingam a imagem da singularidade qualitativa e 

os tornem referências em padrões de qualidade turística. Ou seja, o selo permite que a 

imagem dos empreendimentos hoteleira se transforme em um diferencial competitivo,

como fator de incremento da atividade turística da região. 

O Selo de Qualidade é expedido para hotéis e pousadas, restaurantes, agências de 

turismo, empresas organizadoras de eventos, empreendimentos de entretenimento e 

lazer, ou outras atividades que exploram serviços caracterizados como atendimento ao 

turista, viajantes ou a outros prestadores de serviços turísticos. 

A linha básica do Selo de Qualidade estabelece sua atuação, definindo 

padronização de métodos; incentivando o investimento em capacitação e programas de 

qualidade; educando e conscientizando os empresários e a comunidade quanto a 

importância e vantagens da edição de um selo que identifique os produtos e serviços de 

qualidade; instituindo mecanismos e critérios para aferição de padrões de qualidade e 

9 “Turismo Melhor” – Selo de Qualidade de certifica Meios de Hospedagens, restaurantes e áreas afins; realizado 
pelo SEBRAE/RN em parceria com Instituições de Ensino Superior e Banco do Nordeste; faz parte do Programa Pólo 
Costa das Dunas dentro do Grupo Temático Meios de Hospedagem, Restaurantes Bares e Similares; está em processo 
de certificação. 
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concessão; estabelecendo formas de valorização dos empreendimentos que recebem o 

selo, enquanto reconhecimento de padrão de qualidade. 

A conquista do Selo de Qualidade também gera busca contínua pelo 

aperfeiçoamento, investimento para maior qualificação e promove a competitividade.

Isso contribui para a criação de uma imagem positiva das organizações perante o 

mercado nacional. 

Figura 1 – Selo de Qualidade em Serviços – SEBRAE/CE 

SEBRAE
CE

2.5 Guia Quatro Rodas 

Desde 1967 a revista GUIA QUATRO RODAS vem aplicando um sistema

próprio, independente da EMBRATUR de classificação de hotéis, restaurantes e 

similares no Brasil. Seus critérios são “basicamente jornalísticos” utilizando 

investigação (hospedagem anônima), enquetes e experimentação. Através de registros 

técnicos, buscam evitar que a subjetividade prejudique a análise dos estabelecimentos.

Segundo o GUIA QUATRO RODAS, anualmente é feita uma avaliação de cada hotel 

levando-se em conta a sua destinação (tipo, categoria, perfil do cliente, etc), localização, 

construção, apartamentos, equipamentos, áreas de lazer e social, estrutura e serviços. 

Para cada item existe uma pontuação (de 1 a 5, 1 a 10, 1 a 15, ou 1 a 20), com escalas 

diferentes – uma para hotéis convencionais, outra para hotéis de lazer conforme seu 

grau de exigência, conforto e capacidade de pagamento. A função é opinativa e destina-

se a atender às necessidades dos leitores e não dos donos de hotel. O símbolo estrela 

( ) é substituído por “casas”. Devido a sua imparcialidade e por ser um sistema de 

caráter opinativo, passou a ter uma aceitação e adquiriu uma credibilidade pelo mercado

consumidor, hoje atingindo uma grande vendagem da revista por aqueles que vão 

utilizar os meios de hospedagem e restaurantes em todo o país. 
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2.6 Sistema de Gestão ISO 9000 

As Normas da Série ISO 9000 a princípio foram mais direcionadas para o setor 

de indústria, deixando, para aqueles que irão utilizá-las nos setores que geram serviços, 

uma dificuldade em conciliar ou adequar às suas necessidades. Pois o setor de serviços 

não só requer o produto (espaço físico e todos os bens que o compõe) como também o 

recurso, talvez mais importante do processo, o fator humano. Este, na norma aparece 

muito discretamente, o seu grau de importância.

Muito embora a ISO 9000/1994, dê, no tópico de Treinamento uma ênfase para 

os Recursos Humanos, no que diz respeito ao setor de serviços, não chega alcançar a 

qualidade esperada. Quando se trata de serviços a qualidade do treinamento, da 

qualificação, da competência, da eficácia, são fatores primordiais para o sucesso de 

qualquer empreendimento, Isso resulta numa completa harmonia entre os funcionários e 

o ambiente de trabalho, onde deve ser levado em consideração o nível hierárquico do 

empreendimento, podendo esperar resultados de satisfação e competência, qualificação 

e eficácia, com todo o setor de Recursos Humanos envolvido com o processo de 

treinamento, absorvendo assim o que for de melhor para a empresa.

Apesar das Normas Série ISO 9000 tenha sido elaborada com maior visão na 

indústria, ao ser adequada e utilizada para o setor de serviços, tem se mostrado bem

sucedida. E uma das áreas das empresas em que o impacto da implantação das normas

tem sido maior, notoriamente, é na área de treinamento, onde a maioria das grandes 

empresas já tem plano anual de treinamento, mesmo antes da implantação das normas da 

série ISO 9000. Com a introdução da série observou-se a sistematização e a eliminação

de várias deficiências na gestão de serviços e melhorou a qualidade dos treinamentos e, 

conseqüentemente, a qualidade dos serviços prestados. 

As mudanças que a ISO 9000 vêem trazendo para o setor de serviços são 

inúmeros, partindo do treinamento interno que passou a ser intensificado implicando na 

elaboração de documentações específicas (manual da qualidade, procedimentos da 

qualidade e instruções de trabalho), envolvendo todos que estão comprometidos com o 

processo da implantação da Gestão da Qualidade de acordo com as normas e 

padronizando o processo.
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Escolha do processo a ser 
padronizado

Análise do processo com os 
especialistas

NÃOProvidenciar para 
funcionamento

O que existe 
funciona?

SIM

NÃO
Auditar a Atividade 

Pode ser 
melhorado?

SIM

Melhorar  o Processo
Praticar o Processo

Treinar as pessoas 
envolvidas

Documentar a Atividade

Figura 2 - Fluxograma para Padronização de Processos da Qualidade – Fonte: Lamprecht

A busca da certificação independente pelas normas de sistema de gestão ISO 

9000 tem sido crescente no cenário mundial. O que vem demonstrando a preocupação 

dos empreendimentos que prestam serviços com a tecnologia de gestão e em provar a 

capacidade de cada um de vencer as barreiras imposta pelo mercado competitivo. O 

desenvolvimento simultâneo de sistemas de gestão adequando as normas às 

necessidades das empresas é a solução para otimizar os custos. No Brasil, cerca de 60% 

das empresas que receberam a certificação são de pequeno e médio porte. 

O sistema de gestão da qualidade de serviços pode contribuir para a redução dos 

custos da empresa, não devendo ser denso e burocrático, dificultando a sua adequação, 

implementação e implantação.

Mantendo uma revisão permanente de suas normas, a ISO 9000 passou por essa 

revisão em 1994 e agora com uma nova em 2000, que tem como objetivos refletir a 

prática atual da norma nas empresas e das empresas.
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O processo de revisão é lento, sendo dividido em uma série de etapas, com

votação intermediária pelos membros do comitê TC – 176.

A partir de pesquisas efetuadas pela ISO a seus usuários, foram verificados 

novos interesses das empresas que deveriam estar contigo nas normas como, visão de 

processo; compatibilidade com outros sistemas de gerenciamento; melhoria contínua; 

atendimento às necessidades dos “stake-holders” e que fosse de uso fácil aos seus 

clientes.

Segundo Lampechet (1999), “se pudermos reconhecer que nenhuma norma

internacional pode agradar a todos, então temos que concordar de que algumas

melhorias valiosas foram incluídas na ISO 9000:2000”.

Conforme solicitações, segundo West et. al. (2000), a ISO reduziu o número de 

normas10 relativas a qualidade, passando a ser quatro apenas, dando assim uma melhor

compreensão e aplicabilidade aos seus usuários com intenção de que elas sejam usadas 

pelas organizações que ofereçam bens/serviços e que desejam implementar sistema que 

vã além dos requisitos da ISO 9000. 

Mesmo com a revisão ISO 9000/2000, percebeu-se que não existia a 

necessidade de alterar a atual estrutura da documentação para atender ao novo modelo,

sendo suficiente fazer uma tabela de correlação. 

Alguns termos foram substituídos em adequação aos já usados normalmente,

como por exemplo, FORNECEDOR = ORGANIZAÇÃO, SUBFORNECEDOR = 

FORNECEDOR.

A revisão da ISO 9000/2000 contém uma gama de informações úteis compilados

de forma objetiva, facilitando a compreensão do usuário. Sua abordagem é ponderada e 

obviamente com base no que foi colocada nas versões anteriores, sendo planejada para 

ajudar as organizações a fazer o melhor em sua gestão da qualidade. 

A nova revisão não deixa clara e especificada um “propósito”, deixando margem

para que os usuários utilizem a forma que desejarem, podendo atribuir todo o tipo de 

poderes “curativos” buscando lucratividade com eles, onde, segundo Neild e Kozak 

passaram a valorizar e beneficiar a operacionalidade do empreendimento, do marketing

10 ISO 9000 – Conceitos e Terminologias; ISO 9000 – requisitos de garantia da qualidade; ISO 14000 guia para gerenciamento
da qualidade em organizações; 10011 – auditorias. Eliminando assim as normas 9002 e 9003. A nova norma  ISO 9000 passou a ter 

uma estrutura dividida em quatro partes apenas, substituindo as atuais: responsabilidade da administração, gerenciamento de 
recursos, gerenciamento de processos, medição e melhoria.
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e dos recursos humanos, que nesse processo de alcançar a qualidade necessária para 

tornar a organização competitiva, é a “peça” mais importante.

A ISO 9000/2000 tem condições de tornar-se útil a partir do momento que 

aqueles que a utilizarem recebam a educação necessária e sejam orientados através dos 

princípios e requisitos. As empresas têm a necessidade urgente de tornar-se mais

confiável. Em todas as empresas, executivos vislumbram desejos, que suas empresas

tenham a reputação de serem confiáveis. As especificações da ISO 9000/2000 poderão 

ajudar, mas necessitam ser corretamente posicionadas e precisam ser envolvidas em

educação, precisam ser parte de uma abordagem abrangente para ajudar as organizações 

a tornarem-se confiáveis, onde todas as transações sempre se completam corretamente e 

cujos relacionamentos com os clientes, fornecedores, acionistas, colaboradores e meio

ambiente são bem sucedidos. Mas para que se atinja esse objetivo é necessário que haja 

uma política organizacional, educação, requisitos e ação contínua. 

Verificação

Estocagem

Marketing
Projeto e Produto 

Proc. Operacional 

Disposição

Pós-venda

Aquisição
Instalação

QUALIDADE

Vendas e
Entrega

Produção

Figura 3 - Modelo de Gestão da Qualidade ISO 9000/94 
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2.6.1 Principais Mudanças na ISO 9000/2000 

a) Modelo de Gestão 

O novo modelo de gestão passou a ser mais sistemático e consistente, visando 

maior preocupação com os serviços. O modelo anterior tinha um enfoque na 

garantia da qualidade centrado no planejamento e controle, onde a preocupação 

era voltada para o cumprimento das exigências e o controle rigoroso sobre “zero 

defeito”. Isso foi modificado para um sistema que se preocupa com a gestão da 

qualidade dos serviços, “centrada em todas as dimensões aplicadas à qualidade: 

planejamento (com previsão), liderança, organização, controle, verificação, e, 

sobretudo, melhoria” (Ramos,1999)

b) Foco no Cliente 

O cliente passa a ser o foco principal na gestão da qualidade, presente em todas as 

fases do processo, buscando a satisfação contínua do indivíduo, havendo uma

compreensão da busca das necessidades dos clientes, atendendo e superando suas 

expectativa, passando a ter procedimento para determinação, monitoração e 

“feedback” da satisfação e não satisfação do cliente em estágio apropriados da 

realização do produto e/ou serviço, especificando metodologias a serem usadas 

para obter o conhecimento do cliente dos serviços oferecidos.

A organização deve analisar os resultados da satisfação do cliente numa base 

contínua para tomar ações apropriadas. Tendências na não satisfação e satisfação 

do cliente devem ser documentadas e comparadas com relevantes dados do 

mercado.

c) Melhoria na Dimensão dos Recursos Humanos

Conscientização e Competência: na nova Norma fica caracterizado que a 

conscientização do empregado em relação a sua função e ao seu trabalho ficou 

mais evidenciado, e vem sendo mais trabalhado com todos que formam a equipe 

do empreendimento; o empregado é peça fundamental para a gestão da qualidade 

onde a preocupação na nova Norma passou a ser a qualificação da mão-de-obra,

levando em consideração, a educação, treinamento, experiência e atributos 
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pessoais. Porém não há uma contemplação no que se refere a satisfação e bem

estar do empregado dentro da empresa, não se preocupando com a sistematização

do trabalho exercido, a remuneração pela sua função e não trabalha a fidelidade do 

empregado para com a empresa. A integração da educação com a qualidade e os 

requisitos da ISO 9000/2000 passa a criar oportunidades para o desenvolvimento

de organizações confiáveis, tendo como resultados esperados, empresas que 

realmente se dedicam na melhoria de seus produtos e serviços, com requisitos 

claros que são rotineiramente cumpridos onde há uma redução dos seus níveis de 

rentabilidade, podendo concorrer fortemente na economia globalizada.

Embora possuir um conjunto complexo de informações não é suficiente para 

ocasionar melhorias ou progressos permanentes. Profissionais de qualidade, 

educação, treinamento são fato que contribuem para essa melhora, objetivando em

alcançar suas metas.

d) Comunicação

A organização passa a ter a implementação de um sistema efetiva de ligação com

clientes na extensão necessária o atendimento aos requisitos do cliente, devendo 

considerar os requisitos de comunicação relativos a: informação do produto ou 

serviço; manuseio de pedidos e revisões; reclamações de clientes e outros 

relatórios a não conformidades; processos de pedidos de devolução de produtos 

quando apropriados; feedback do cliente sobre performance.
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2.6.2 Benefícios da certificação ISO 9000 

Nield e Kozak (1999) realizaram um estudo da analise dos benefícios adquirido pela 

Indústria de Hospedagem através da certificação ISO 9000 

Tabela 2.1 -Benefícios operacionais, marketing e recursos humanos ganhos com a 
certificação ISO 9000 

Fonte: Nield e Kozak, 1999 

Tabela 2.2Probabilidade de ganhos de benefícios a partir da certificação da ISO 

Fonte: Nield e Kozak, 1999 

Tipos de Benefícios      Todos Fornecedores
Responderam (34) contratados (17)

1 Benefícios Operacionais

Melhoria no sistema operacional      30  16 
Aumento na prática operacional      25  13 

2 Benefícios de Marketing
Melhoria na satisfação do cliente     18  09 
Ganho na competitividade      19  09 
Reconhecimento nacional      08  05 

3 Benefícios em Recursos Humanos
 Maior ganho na força do trabalho 18 10
Redução na rotatividade dos funcionários     04  02 

Probabilidade

Benefícios Baixo Médio Alto

Benefícios Operacionais 

Melhoria no sistema operacional
Eficácia do sistema

Benefícios de Marketing
Melhoria na satisfação do cliente 
Margem de competitividade
Reconhecimento Nacional 
Benefícios em Recursos Humanos
Ganho na força do trabalho
Redução na rotatividade dos funcionários

O estudo foi realizado num universo de 34 empreendimentos tendo como foco 

principal os benefícios operacionais, de marketing e em recursos humanos ganhos 

através da implantação da certificação e a probabilidade desses ganhos a partir da 

certificação.

De acordo com a tabela acima a relação entre os benefícios operacionais, de 

acordo com a melhoria do sistema operacional e na eficácia do sistema foi baixa, e os 
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benefícios de marketing, no que se refere a melhoria na satisfação do cliente e na 

margem de competitividade, houve um ganho significativo, tendo alto reconhecimento

nacional. O benefício em relação aos Recursos humanos a probabilidade obteve um

ganho ficou média influenciando na força de trabalho resultando um alto índice na 

redução da rotatividade dos funcionários. 

Através desse estudo pode-se embasar a análise da pesquisa da ISO 9000 e das 

certificações nos meios de hospedagem no Brasil 

2.7 Primeira Análise Comparativa das Certificações 

Neste item é apresentada uma analise comparativa, através de pesquisa informal

em hotéis de vários pontos do Brasil (como Rio Branco, AC; São Paulo; Fortaleza, 

Ribeirão Preto; Recife; Natal; Barbacena, MG), dos sistemas de gestão existentes, 

procurando demonstrar os benefícios e as desvantagens de cada um em determinados

pontos mediante observações e desempenho já verificado por certificações implantadas

pelos hotéis. 

Tabela 2.3 - Tabela Comparativa dos Sistemas de Gestão da Qualidade (dados encontrados pelo autor através 
de observações)

Item ISO

9000/1994

ISO

9000/2000

Matriz 1996 Matriz 2000 Selo de Qualidade 

Reconhecimento Nacional Alto Alto Alto Baixo Baixo

Reconhecimento Internacional Alto Alto Baixo Baixo Baixo

Custo de Implantação Alto Alto Alto Alto Baixo

Benefícios Gerenciais Alto Alto Médio Médio Médio

Benefício para o Hóspede Alto Alto Médio Alto Médio

Qualidade Geral da Hospedagem Alto Alto Médio Alto Alto

Melhoria dos Recursos Humanos Médio Alto Médio Alto Médio

Melhoria da Imagem Alto Alto Alto Alto Médio

Melhoria Competitiva Alto Alto Alto Alto Médio

Dificuldade de Implantação Alto Alto Alto Alto Médio

Verifica-se que o custo para implantação de uma certificação de gestão da 

qualidade varia entre alta (ISO 9000) e baixa (Matriz e Selo de Qualidade). O processo 

requer mudanças no empreendimento que vai desde a infraestrutura até a cultura 

organizacional da empresa. Em relação ao Selo de Qualidade a implantação se constitui 

baixa por ser uma certificação onde empresas privadas e associação de classe tem o 

compromisso de efetuar a implantação sem custo para o empreendimento solicitante, o 

custo só incide no treinamento dos empregados, que na maioria é realizada pelo 
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SEBRAE ou entidades parceiras. Mas percebe-se que em relação aos recursos humanos

as certificações mantêm um padrão de médio alcance, onde conclui que deveriam

focalizar mais a qualidade de vida do empregado na empresa procurando manter um

ambiente saudável, proporcionando ao empregado uma satisfação e conseqüentemente,

fidelidade pela empresa.

As certificações têm reconhecimento nacional e/ou local, com exceção da ISO 

9000 que tem reconhecimento mais amplo, por ser uma Norma internacional, mas ainda 

não totalmente divulgada seus benefícios ao setor hoteleiro, em relação a benefícios 

gerenciais e para o hóspede todas as certificações e classificação apresentam padrões 

semelhantes, onde conseqüentemente a qualidade geral da hospedagem beneficiadas 

pelas certificações, se equipara visando a melhoria dos serviços oferecidos ao hóspede, 

onde, ele é o foco central do empreendimento, aumentando a competitividade do 

empreendimento em relação ao mercado, onde a imagem passa a ser trabalhada quando 

da implantação da certificação ou classificação, todas tem um nível de 

comprometimento equiparado variando entre alto (ISO 9000 e Matriz 2000) e médio

(Matriz 1996 e Selo de Qualidade). 

Observa-se que a dificuldade de implantação da ISO 9000 é considerada alta em

relação às demais certificações devido ao grau de exigência da norma.

Visualizando a tabela 2.3 pode-se perceber que todas as certificações mantêm, de 

modo geral, o mesmo padrão de resultados, atingindo ao resultado esperado que é a 

qualidade dos serviços oferecidos pelos empreendimentos e os benefícios 

proporcionados pela implantação de um sistema de gestão de qualidade. 
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CAPÍTULO 3 

Metodologia da Pesquisa 

O capítulo 3 tem como objetivo definir a metodologia adotada na presente 

pesquisa de campo qualitativa e quantitativa, apresentando considerações sobre a 

mesma, critérios de escolha dos empreendimentos pesquisados, o processo de pesquisa, 

elaboração do questionário como instrumento da pesquisa e os critérios de análise dos 

resultados.

3.1 Sobre a Pesquisa 

A pesquisa é um elemento complementar importante para análise dos conteúdos 

estudados, bem como dar continuidade ao processo do estudo, deixando de ser uma

transmissão de conhecimentos para a constatação de fatos; uma investigação metódica

acerca de um assunto determinado com o objetivo de esclarecer aspectos do objeto em

estudo. A finalidade da pesquisa é levar o indivíduo a refazer caminhos já percorridos, 

retrabalhando suas fontes de informações.

Keller (1991) afirma que a pesquisa visa dirimir dúvidas, ou obter informações e 

conhecimentos a respeito de problemas para os quais se procura resposta ou a busca de 

confirmação para hipóteses levantadas e, finalmente, a descoberta de ralações entre 

fenômenos ou os próprios fatos novos e suas respectivas explicações. 

Segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000) a percepção de um problema

deflagra o raciocínio e a pesquisa, leva a formular hipóteses e realizar observações, 

onde em relação ao conhecimento científico, os problemas podem surgir do conflito 

entre os resultados de observações e experimentos e as previsões teóricas ou ainda 

incompatibilidade entre duas teorias.
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Diante destas afirmações pesquisa de campo teve como base para sua realização 

a forma apresentada no paper de Nield e Kozak11 levando em consideração os 

benefícios da implantação da Norma ISO 9000 incorporando outros meio de sistema de 

gestão de qualidade que foram apresentados anteriormente.

Chizzotti (1998) afirma que a pesquisa sobre um problema, caso ou fato 

determinado depende das fontes de informação sobre o mesmo, podendo provir de 

observações, de reflexões pessoais, de pessoas que adquiriram experiências pelo estudo 

ou pela participação em eventos, ou ainda do acervo de conhecimentos reunidos em

bibliotecas ou de qualquer registro que contenha dados. A utilização adequada dessas 

fontes de informação auxilia na delimitação clara do projeto de pesquisa, esclarecendo 

dados e orientando na busca da fundamentação e dos meios de resolver um problema.

Da Pesquisa Quantitativa

O método quantitativo, ou experimental, ou científico, Chizzotti (1998) consiste 

em submeter um fato à experimentação em condições de controle e aprecia-lo 

coerentemente, com critérios de rigor, mensurando a constância das incidências e suas 

exceções e admitindo somente os conhecimentos passíveis de apreensão em condições 

de controle, legitimados pela experimentação e comprovados pela mensuração.

Da Pesquisa Qualitativa

Chizzotti (1998) afirma que a pesquisa qualitativa é uma designação que abriga 

a investigação da constância, da estabilidade, da ordem e das relações causais 

explicativas dos fenômenos; é uma designação que abriga correntes de pesquisa muito

diferentes, fundamentando-se em alguns pressupostos contrários ao modelo

experimental e técnicas de pesquisas diferentes dos estudos experimentais. A 

abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o 

mundo rela e o sujeito, uma interdependência entre o sujeito e o objeto e a subjetividade 

do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por 

uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo de 

conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes o significado. O objeto de 

11 Quality Certification in the Hospitality Industry – Analyzing the Benefits of ISO 9000 
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estudo não é um dado inerte e neutro; está possuído de significados e relações que 

sujeitos concretos criam em suas ações. 

Estudo de Caso

O estudo de Caso é uma caracterização abrangente, segundo Chizzotti (1998) 

para designar uma diversidade de pesquisa que coletam e registram dados de um caso 

particular ou de vários casos a fim de organizar um relatório ordenado e crítico de uma

experiência, ou avaliá-la analiticamente, objetivando tomar decisões a seu respeito ou 

propor uma decisão transformadora.

“O caso é tomado como unidade significativa do todo e, por 
isso, suficiente tanto para fundamentar um julgamento fidedigno 
quanto propor uma intervenção. É considerado também como
um marco de referência de complexas condições socioculturais 
que envolvem uma situação e tanto retrata uma realidade quanto 
revela a multiplicidade de aspectos globais, presentes em uma
dada situação”.(Chizzotti 1998, p. 102) 

Diante disso, Gil (1994) afirma que o estudo de caso é caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir conhecimento

amplo e detalhado do mesmo.

Fases para elaboração do estudo de caso : 

- Seleção e delimitação do caso: 

A seleção deve se basear em uma referência significativa para merecer a 

investigação, e a delimitação devem precisar os aspectos e os limites do trabalho a fim

de reunir informações sobre um campo específico. 

- Trabalho de campo ou coleta de dados 

Visa reunir e organizar um conjunto comprobatório de informações. A coleta de 

informações, segundo Gil (1994) pode exigir negociações prévias para se aceder a 

dados que dependem da ausência de hierarquias rígidas ou de cooperação das pessoas 

informantes. As informações são documentadas, abrangendo qualquer tipo de 

informação disponível, escrita, oral, gravada, filmada que se preste para fundamentar o 
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relatório do caso que será, por sua vez, objeto de análise crítica pelos informantes ou 

por qualquer interessado. 

- Organização e redação do relatório ou análise dos resultados 

Trata-se de classificar, categorizar, compilar os dados, descreve-los e chegar às 

conclusões a respeito da hipótese aventada no início, seja para confirmá-la, seja para 

infirmá-la. A análise pressupõe uma concepção da realidade. 

De posse de um volume substantivo de coleta de dados, devem ser reduzidos ou 

indexados segundo critérios predefinidos a fim de que se constituam em dados que 

comprovem as descrições e as análises do caso, onde será efetuado o relatório podendo 

ter um estilo narrativo, descritivo, analítico ou não, tendo como objetivo apresentar os 

aspectos envolvidos pela pesquisa, mostrando sua relevância e indicando as 

possibilidades de ação para modificá-lo.

3.2 A escolha dos pesquisados 

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000) afirmam que a escolha do campo onde 

serão colhidos os dados, bem como dos participantes é proposital, isto é, o pesquisador 

os escolhe em função das questões de interesse do estudo e também das condições de 

acesso e permanência no campo e disponibilidade dos sujeitos. 

A escolha dos pesquisados se deu pela tendência da indústria hoteleira se 

posicionar perante o mercado com visão na qualidade dos produtos e serviços oferecidos 

aos seus usuários e buscando uma certificação que lhe proporcione essa garantia. 

Foram escolhidos para pesquisa todos os hotéis do Brasil com certificação 

constantes no Catálogo de Certificação ISO 9000 da ABNT/CB 25 – Comitê Brasileiro 

de Certificação – e classificados através da Matriz de Classificação para os Meios de 

Hospedagem da EMBRATUR para que fosse possível fazer um estudo comparativo

sobre as certificações com as possíveis mudanças operacionais ocorridas nos 

empreendimentos e a percepção dos clientes e o grau de satisfação. 

Lincon e Guba (1985) sugerem, que a seleção dos pesquisados seja efetuada 

através de um conjunto de informações que por suas características e/ou funções, 

através de amostra, obtido da seleção serial. Mas de acordo com o universo de 

empreendimentos certificados segundo a ABNT, que são hoje na sua totalidade 16 
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(dezesseis) hotéis, todos foram incluídos na pesquisa, não havendo critério de seleção 

para uma amostra.

3.3 Forma da pesquisa 

As pesquisas qualitativas são caracteristicamente multimetodológicas, isto é, 

usam uma grande variedade de procedimentos e instrumentos de coleta de dados. 

Segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000) pode-se dizer, entretanto, que 

observação (participante ou não), a entrevista em profundidade e a análise de 

documentos são os mais utilizados. 

Embasado nesta afirmação a pesquisa realizada foi dirigida aos setores de 

controle de qualidade dos hotéis certificados, aplicado através de formulário de 

pesquisa. O processo de aplicação do formulário se deu da seguinte forma: aos hotéis 

fora da cidade de Natal, entrou-se em contato por telefone e explicou-se ao que se 

destinava o questionário e se eles se interessavam em responder, diante do 

consentimento, foi enviado o formulário via e-mail ou via fax. Aos hotéis de Natal 

marcou-se um dia para realização pessoalmente da aplicação do formulário de pesquisa. 

A pesquisa foi realizada pela própria pesquisadora. 

A maior dificuldade foi em relação ao recebimento da resposta por cada 

entrevistado de outras partes do país, havendo também os que não responderam, o que 

deixou o universo restrito a 06 (seis) empreendimentos.

No que se referiu a confiança entre entrevistados e pesquisadora, houve no início 

um grau de desconfiança, haja visto que a maioria recebeu a pesquisa por e-mail e teve 

contato mais direto só através de telefonemas, mais para os que participaram da 

pesquisa essa desconfiança foi superada mediante a vários contatos e o objetivo foi 

alcançado.

De acordo com Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000) deverá ser 

estabelecidas por ambas a parte uma relação de credibilidade e confiança para que se 

possa atingir o que se espera da pesquisa. 

3.4 Questionário da Pesquisa 

Na construção do formulário de pesquisa procurou-se, basicamente, em traduzir 

os objetivos específicos da pesquisa a se realizar, com perguntas fechadas facilitando a 
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resposta do pesquisado, sendo aplicado pela aluna para os hotéis, com escala Likert que 

é baseada na de Thurstone12. É, porém, de elaboração mais simples e de caráter ordinal, 

não medindo, portanto, a quanto uma atitude é mais ou menos favorável. 

O formulário da pesquisa foi dividido em 07 conjuntos de perguntas tendo cada 

conjunto um foco direcionado para atingir a finalidade das análises. O primeiro

conjunto se destinou a considerações iniciais onde foi solicitado ao hotel informações

da competitividade da ISO 9000 e da Matriz de Classificação e os clientes que 

valorizavam a certificação ISO no hotel. 

O segundo solicitou informações sobre os benefícios da ISO 9000 nos hotéis.

Este conjunto foi subdividido em diferentes níveis de benefícios como marketing e 

cliente em relação a melhoria de imagem, satisfação do cliente, aumentos das vendas, 

melhoria no foco cliente e mercado, na vantagem competitiva, melhoria no 

relacionamento com o cliente, reconhecimento nacional e internacional; operacionais

tratando a questão de redução de custos, melhoria nos serviços, redução de erros e 

melhoria na responsabilidade; recursos humanos levando em consideração o 

comprometimento dos funcionários para com o hotel, se influenciou na redução da 

rotatividade, contribui para melhorar a satisfação dos funcionários, melhoria no 

processo de treinamento e na capacitação geral da mão-de-obra e melhoria na 

conscientização dos funcionários para com a qualidade e com o cliente; informação e 

administração geral procurando analisar a melhoria no gerenciamento das informações

do hotel, na análise de desempenho e na administração geral. 

No conjunto seguinte foi questionado sobre as dificuldades ou obstáculos no 

que se refere a implantação da certificação ISO 9000 levando em consideração a 

questão financeira, tecnológica, infraestrutura, mercado, administração, qualificação de 

mão-de-obra e as barreiras culturais que são encontradas na própria empresa.

A decisão de adoção da ISO 9000 pelos empreendimentos hoteleiros foi tratado 

no quarto conjunto onde foram colocadas algumas situações que os levaram a adotar a 

norma como: mídia, concorrência, se deu certo nos outros empreendimentos, ameaça,

custo da implantação, clientes, mercado e liderança. 

No quinto conjunto de perguntas do formulário foi feita uma tabela 

comparativa entre a ISO 9000 e a Matriz de Classificação da EMBRATUR/96,

onde o objetivo era analisar o grau de superioridade entre as duas certificações como o 

12 Constitui na primeira experiência de mensuração de atitudes com base numa escala de intervalos. 
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reconhecimento nacional, o reconhecimento internacional, o custo da implantação,

benefícios gerenciais e para os hóspedes, qualidade geral na hospedagem, melhoria nos 

recursos humanos, melhoria da imagem e competitividade e o grau de dificuldade de 

implantação.

 Sobre o conhecimento e utilização da ISO 9000, foi levando em consideração 

no conjunto 6, quando foi levado em consideração a idéia de ter um sistema de 

gerenciamento da qualidade e a partir de quando a implantação da ISO 9000, para que 

finalidade o hotel implantou a ISO 9000 (credibilidade, diminuir a rotatividade, 

aumento da qualidade nos serviços, segurança para o cliente e para o funcionário no que 

se refere ao produto e ao ambiente de trabalho) e por último, neste conjunto, 

questionou-se a opinião do empreendimento sobre a contribuição da certificação ISO 

9000 para a credibilidade do hotel aos olhos do cliente 

O último conjunto foi sobre informações finais que se referia a contribuição da 

ISO 9000 sobre o empreendimento, se houve melhora na qualidade de serviços, se a 

empresa tem intenção de se recredenciar, em que ano o hotel obteve sua certificação 

pela primeira vez e quais são seus principais clientes. 

O conjunto de perguntas foi considerado suficiente para uma análise sobre os 

benefícios oferecidos, ou não, pela certificação ISO 9000. E comparando-a com a 

Matriz de Classificação, poder verificar onde a Norma é superior, ou melhor.

O formulário constitui hoje uma das mais importantes técnicas disponíveis para 

obtenção de dados nas pesquisas segundo Gil (1994). Pode-se definir como sendo a 

técnica de investigação composta por um número variável de questões, tendo como

objetivo o conhecimento de opiniões, interesses, expectativas, situações vivenciadas, 

ect, podendo utilizar suas duas variações ou cada uma delas, questionário e entrevista, 

possuindo uma lista de questionamentos que quando respondidas dão as informações

necessárias ao pesquisador. Nesta pesquisa foi apenas utilizado o método de 

questionário, para a coleta de dados. 

3.5 Critério para análise dos resultados 

A análise do resultado tem como objetivo organizar e sumariar os dados de 

forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para a 

investigação. Sendo realizada procurando analisar as respostas comparando-as com os 

hotéis envolvidos, com a Norma ISO 9000 e a Matriz de Classificação para os Meios de 
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Hospedagem da EMBRATUR, de acordo com temas centrais da dissertação, com o 

perfil da clientela, sobre os benefícios da ISO 9000 em seus empreendimentos,

dificuldades e comportamento decisório e estudo comparativo sobre as duas 

certificações.

Utiliza-se o critério de diferenciar as respostas conforme o valor esperado das 

respostas obtidas. Convertem-se as respostas em escalas numéricas, de 1 a 5, 

identificando qual o valor esperado para o conjunto de cada variável, sendo este valor 

considerado como “senso comum” e consideradas para analise as respostas que se 

posicionavam fora do esperado, adotando o critério de considerar significativo apenas 

quando 50% ou mais dos entrevistados posicionou-se em uma das faixas abaixo ou 

acima da média esperada. 

3.6 Conclusão 

Em geral o estudo de caso tem sua importância como estratégia de pesquisa, representa 

uma maneira de se investigar um tópico empírico profundamente seguindo-se um

conjunto de procedimentos pré-específicos, tendo como benefício a facilidade e 

simplicidade de procedimentos e conhecimento detalhado da realidade que se deseja 

analisar, mas o estudo de caso tem suas limitações onde apenas fornece resultados 

válidos para o caso em estudo, não podendo ser generalizado nem ampliado.

Além do estudo de caso foram utilizados para a presente pesquisa, 

levantamentos e pesquisa bibliográfica. 

A escolha dos pesquisados de deu pelo fato de conhecer a questão da gestão da 

qualidade de serviços oferecidos pelos hotéis, em particular pelos que possuem algum

tipo de certificação e o motivo pelo qual o levou a ter uma gestão da qualidade 

comprovada, analisando a percepção dos clientes e dos funcionários e a tendência de 

competitividade desses empreendimentos perante o mercado.

Para testar a validade e fidedignidade do questionário, foi realizados um pré-teste 

com um hotel certificado pela Norma ISO 9000 e Classificado pela Matriz da 

EMBRATUR, sendo em seguida elaborado o formulário da pesquisa contendo as 

seguintes considerações: quando a Norma ISO 9000 se tornará decisiva para 

competitividade de um hotel; quando a classificação oficial da EMBRATUR se tornará 

decisiva para a competitividade de um hotel, quais os tipos de clientes que valorizam

hoje a certificação ISO 9000; os benefícios da ISO 9000 em hotéis (marketing e cliente; 
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benefícios operacionais, benefícios dos recursos humanos; informação e administração

geral), dificuldades ou obstáculos da certificação ISO 9000, decisão de adoção pela ISO 

9000, comparação da ISO 9000 com a Matriz de Classificação da EMBRATUR, 

conhecimento e uso da ISO 9000. 

Como critério de análise dos resultados foi levada em consideração a média das 

respostas, que eram por sua vez as respostas esperadas para o questionamento.
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CAPÍTULO 4 

Resultados da Pesquisa de Campo 

Esse capítulo tem como objetivo central apresentar os principais resultados da 

pesquisa realizada nos hotéis em relação a implantação da Norma ISO 9000 e da Matriz 

de Classificação para os meios de Hospedagem, fazendo uma análise comparativa entre 

ambas certificações identificando os seus pontos mais relevantes.

Tendo em vista a hipótese central deste trabalho considerar o fato de que a ISO 

9000 traz maiores benefícios para o setor hoteleiro do que a Matriz de Classificação da 

EMBRATUR, foram utilizadas como variáveis da pesquisa: valorização do clientes com

relação a certificação ISO 9000; os benefícios percebidos; as dificuldades e obstáculos; 

a adoção da ISO 9000 no empreendimento hoteleiro, o conhecimento e o uso da ISO 

9000.

4.1 – Validação da Pesquisa 

O questionário apresentado aos empreendimentos continha perguntas fechadas 

facilitando o processo de respostas e de compreensão para o que se queria avaliar por 

parte do pesquisador. 

Foi realizado através de procedimentos adotados na pesquisa e que passaram por 

uma revisão, não apenas pelo pesquisador mais como também pelo orientador e por 

professores pesquisadores, além dos empreendimentos pesquisados, onde não houve por 

parte dos que responderam ao formulário qualquer questionamento sobre a compreensão

das perguntas. Diante deste fato não houve necessidade de correções durante o processo 

de pesquisa de campo.
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4.1.1– População e amostra 

De acordo com informações obtidas pela ABNT os empreendimentos que 

obtiveram a Certificação ISO 9000 e a Classificação Oficial da Embratur no Brasil são: 

1. Cond. Adrianipolis Apart Service 

2. Fiesta Bahia Hotel 

3. Caesar Park Hotel Fortaleza Maquise 

4. Rio Atlântica Hotel 

5. Rio Othon Palace 

6. Caesar Park Hotel Ipanema

7.  Hotel Praiatur Ltda. 

8. Costão do Santinho Resort 

9. L’Hotel – Gebara Cury Ltda 

10. Lorenatur Hotel Ltda. 

11. Grande Hotel Campos do Jordão 

12. Grande Hotel Águas de São Pedro 

13.  Novotel São Paulo 

14. Escola de Turismo e Hotelaria Barreira Roxa 

15. Hotel Ocean Palace 

16. West Coral Hotéis & Resort 

Esses hotéis possuem características similares no que se refere a tipo e categoria. 

Dos 16 empreendimentos alvo da pesquisa, 10 não enviou suas respostas por vários 

motivos alegados pelos eles, a pesquisa abrange assim um universo amostral de 06 

empreendimentos abaixo relacionado. 

1. Hotel Praiatur Ltda. 

2. Costão do Santinho Resort 

3. Grande Hotel Campos do Jordão 

4. Grande Hotel Águas de São Pedro 

5. Hotel Ocean Palace 

6. Escola de Turismo e Hotelaria Barreira Roxa 
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4.1.2 Validação de Questões 

O quesito 1.213 foi eliminado para fim de análise por ter sido considerado como

mal formulada, pois a Matriz de Classificação da EMBRATUR em relação a 

competitividade nacional ela é uma realidade para os empreendimentos que a detêm.

4.2 – Fator de competitividade e Mercado 

Conforme análise realizada sob as respostas obtidas, verificou-se obter uma

certificação seja ela ISO 9000 ou a Matriz de Classificação gera um fator de importante

perante o mercado hoteleiro que é a crer na qualidade dos serviços tornou-se ponto 

fundamental para a competitividade do empreendimento.

Assim sendo, a discussão e interpretação dos resultados obtidos durante a 

pesquisa ofereceram condições para se fazer à análise comparativa entre as certificações 

hoteleiras, objetivo dessa dissertação, e, com isso, confirmar a hipótese do trabalho, 

conforme demonstram as observações formuladas neste item.

4.2.1 Competitividade da ISO 9000 

Através da tabela 4.1, resultado obtido pela pesquisa, mostrou que 50% dos 

empreendimentos entrevistados acreditam que a certificação ISO 9000 poderá vir a se 

tornar decisiva para a competitividade do mercado hoteleiro no Brasil nos próximos

anos. Mas 33 % afirmam que a certificação já é fator decisivo, hoje, perante o mercado.

Tabela 4.1 ISO 9000 se tornará competitiva (%)

Competitivo
(%)

Sem opinião Hoje 1 a 2 anos 2 a 5 anos Em 5 anos Nunca
Competitividade 33 16 50
Fonte: Pesquisa de Campo

4.2.2 – Valorização da certificação 

Hoje, os clientes na sua maioria, tabela 4.2, acham importante que o 

empreendimento hoteleiro tenha a certificação ISO 9000, tenho a consciência de que a 

preocupação com a qualidade tem crescido ultimamente, mas em contrapartida, 

conforme a tabela 4.3, os clientes que utilizam os empreendimentos certificados são os 

que na tabela anterior mostra um percentual menor de importância, havendo, portanto 

13 Quando a ISO 9000 se tornará decisiva para a competitividade de um hotel no Brasil. 
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uma discrepância. O que pode significar uma não compreensão real do que venha ser a 

ISO 9000 e os benefícios que a Norma pode proporcionar. 

Tabela 4.2 – Clientes que valorizam hoje a Certificação ISO 9000 (%)
Impacto

(%)
VALORIZAÇÃO
 DA ISO 9000

Sem opinião Hoje Menos da 
metade

Em torno 
da metade 

Mais da 
metade

Todos

Pessoa Física 50 16 16
Agência 33 16 16 16
Empresas 16 33 33 16
Empresas Governamentais 16 67 33
Média de todas as respostas Em torno da 

metade
Fonte: Pesquisa de Campo

Conclui-se, pois, que apesar de haver uma valorização da qualidade dos serviços 

oferecidos pelos hotéis, como foi visto no capítulo 2, após analisar as informações

recebidas, pode-se perceber que ter um tipo de certificação ou sistema de gestão de 

qualidade no empreendimento hoteleiro não influencia na opção de onde o cliente irá se 

hospedar.

Tabela 4.3 – Principais Clientes (%)
Impacto

(%)
PRINCIPAIS
CLIENTES

Sem opinião Hoje Menos da 
metade

Em torno da 
metade

Mais da 
metade

Todos

Pessoa Física 84 16
Grupos 16 50 16 16
Pessoa Jurídica 50 33 16
Empresas Governamentais 33 16 50
Média de todas as respostas Hoje
Fonte: Pesquisa de campo - Ordem de importância: de 1 (mais) à 5 (menos) importante

4.3 Benefícios percebidos 

Foram considerados na pesquisa benefícios da ISO 9000 como Marketing e 

Cliente (melhoria da imagem do hotel, aumento da satisfação do cliente, aumento das 

vendas, melhoria do foco da empresa no cliente e no mercado, maior vantagem

competitiva, melhoria no relacionamento com o cliente, reconhecimento nacional, 

reconhecimento internacional), Operacionais (redução de custos, melhoria na 

coordenação dos serviços operacionais, redução de erros, atribuição de 

responsabilidades), Recursos Humanos (comprometimento dos funcionários, redução da 

rotatividade, melhoria da satisfação dos funcionários, melhoria em treinamento,

capacitação geral dos funcionários, conscientização dos funcionários para a qualidade e 

o cliente) e informação e administração geral (gerenciamento das informações do hotel, 
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análise do desempenho do hotel e melhoria na administração geral do hotel). 

Analisando as respostas dos pesquisados pode-se observar que existe em sua percepção 

um médio impacto positivo ao que se refere aos benefícios em geral, apesar de que em

alguns quesitos o impacto foi grande, de acordo com a tabela comparativa sobre a ISO e 

a Matriz de Classificação mencionada no capítulo 2. 

Tabela 4.4- Benefícios de Marketing e Cliente 

Impacto
(%)

MARKETING E 
CLIENTE

Nenhum Baixo Algum Grande Muito
Grande

Imagem 67 33
Satisfação 16 16 50 16
Vendas 50 33 16
Foco no cliente e mercado 16 16 50 16
Vantagem competitiva 16 67 16
Relacionamento com cliente 84 16
Reconhecimento Nacional 50 16 33
Reconhecimento Internacional 50 33
Média de todas as respostas Grande

Impacto
Fonte: Pesquisa de campo

Conforme tabela 4.4, os benefícios de Marketing e Clientes trazidos na 

implantação da Certificação ISO 9000, onde de modo geral a certificação promove

algum tipo de melhoria em relação a qualidade dos serviços oferecidos. 

Na tabela 4.5 não houve o impacto esperado, pois 50% dos pesquisados 

avaliaram que estão abaixo da média, o que se pode observar é que os hotéis 

possivelmente não estão aplicando a norma corretamente, de acordo com o já foi 

mencionado no capítulo 2. 

Tabela 4.5 – Operacionais
Impacto

(%)
OPERACIONAIS

Nenhum Baixo Algum Grande Muito
Grande

Redução de Custos 16 33 50
Coordenação de Serviços 67 33
Redução de Erros 16 67 16
Responsabilidade 16 67 16
Média de todas as respostas Grande

Impacto
Fonte: Pesquisa de Campo

A ISO 9000 quando implantada corretamente reduz os custos operacionais do 

empreendimento. Os pesquisados observaram que houve, na sua maioria (60%) 

melhoria na coordenação dos serviços operacionais, tornando-os mais ágeis e eficazes, 
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havendo uma redução de erros na operacionalidade dos serviços, garantindo assim uma

qualidade nos serviços oferecidos. Os dados mostram que existe um grande impacto,

entre 50% a 60% para os benefícios operacionais, onde a implantação da certificação 

ISO 9000 contribui para o comprometimento das melhorias operacionais. 

Tabela 4.6 – Recursos Humanos 
Impacto

(%)
RECURSOS
HUMANOS

Nenhum Baixo Algum Grande Muito
Grande

Comprometimento RH 16 67 16
Redução da Rotatividade 16 67 16
Melhoria da satisfação RH 33 67
Processo de Treinamento 50 50
Capacitação Funcionário 17 50 33
Conscientização para Qualidade 17 50 33
Média de todas as respostas Grande

Impacto
Fonte: Pesquisa de Campo

Em relação a recursos humanos o impacto para o quadro funcional do 

empreendimento foi alto, tornando-o mais comprometido, melhoria na satisfação, 

melhoria na capacitação e conscientização; mas em relação a rotatividade de pessoal a 

pesquisa mostrou que ficou abaixo da média esperada contradizendo ao 

comprometimento dos funcionários que 60% dos pesquisados afirmou que houve um

grande impacto, apesar de ter havido uma melhoria no processo de treinamento, o que 

mostra que esses dois itens não influenciam na permanência da equipe no hotel. A 

implantação da certificação contribui para a melhoria nos Recursos Humanos dos 

empreendimentos certificados. 

Tabela 4.7 –Administração Geral
Impacto

(%)
INFORMAÇÃO E 
ADM. GERAL

Nenhum Baixo Algum Grande Muito
Grande

Ger. Das Informações 33 33 33
Análise do Desempenho 33 16 50
Administração Geral 16 16 33 33
Média de todas as respostas Grande

Impacto
Fonte: Pesquisa de campo

De acordo com a tabela 4.7 a administração geral do empreendimento observa-

se que não ocorreu uma melhoria significativa, mantendo-se na média ou abaixo da 

média dos resultados previstos e esperados. No que se refere a melhoria da 

administração geral do hotel a pesquisa mostrou que 30% dos hotéis não atingiram a 
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qualidade exigida pelo mercado competitivo do setor hoteleiro, ficando abaixo da média

esperada, porém 30% conseguiram atingir um impacto muito grande em sua 

administração.

A implantação da ISO 9000 nesses empreendimentos trouxe algum impacto para 

a melhoria no gerenciamento das informações do hotel e um impacto muito grande na 

melhoria na análise do desempenho do hotel, donde se conclui que existe uma coerência 

em se tratando da aplicabilidade da norma na melhoria da Administração Geral do hotel. 

Na realidade, o que se esperava neste quesito era que prevalecesse um grau de 

impacto bem maior do que foi observado. Apesar de que o resultado final foi de grande 

impacto mesmo assim esses quesitos que podem ser considerados mais relevantes na 

administração geral de um empreendimento hoteleiro, deveriam ter um

comprometimento maior por parte dos administradores, facilitando e influenciando no 

desempenho dos funcionários em suas tarefas diárias. 

4.4 Dificuldades e Obstáculos 

Como já foi mencionado no capítulo 2, apesar da ISO 9000 trazer benefícios 

para os hotéis pesquisados, oportunizando e facilitando sua competitividade através do 

mercado hoteleiro, não pode deixar de observar os obstáculos e dificuldades de sua 

implementação.

Tabela 4.8 – Dificuldades e Obstáculos – ISO 9000 
Impacto (%)DIFICULDADES E 

OBSTÁCULOS Sem Opinião Nenhuma
Dificuldade

Pequena
Dificuldade

Mais ou 
Menos

Grande Muito
Grande

Financeira 33 16 50
Tecnologia 16 67 16
Infraestrutura 33 16 50
Mercado 16 16 50 16
Administrativa 33 67
Qualificação mão-de-obra 16 16 16 16 33
Barreiras Culturais 16 16 33 33
Média de todas as respostas Grande Impacto

Fonte: Pesquisa de campo

As áreas consideradas com maior grau de dificuldades e obstáculos foram, o 

custo de implantação, a área tecnológica, no mercado (o cliente não conhece a norma), o 

aumento da complexidade do gerenciamento do hotel, a qualificação da mão-de-obra

especializada – 50% - (necessidade de treinamento do pessoal à implantação e 

manutenção da certificação) e as barreiras culturais no trabalho (as pessoas não estão 
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abertas para mudanças). Em relação a infraestrutura não houve grande dificuldade em se 

adaptar as necessidades da nova gestão, e 30% dos pesquisados informou que o grau de 

dificuldade na qualificação da mão-de-obra foi baixo. 

De acordo com as respostas obtidas, a maioria dos pesquisados vê nos aspectos 

colocados um grau de dificuldade grande – resposta acima do esperado, o que mostra no 

geral que os hotéis pesquisados não conseguiram perceber a complexidade da 

implantação da ISO 900, requerendo um grau de compreensão do empreendimento a ser 

certificado.

4.5 Decisão de adoção da ISO 9000 

Neste quesito da pesquisa tentou-se avaliar os direcionadores da decisão sobre a 

adoção da ISO 9000 nos empreendimentos hoteleiros. 

Ao analisar a tabela 4.9 observa-se que nos quesitos referente a experiência com

sucesso, a ameaça de novos hotéis com a ISO 9000 e o custo de implantação mais

acessível, não influenciou de alguma forma a decisão de adoção da Norma; mas em

contra-partida a informação da mídia especializada de algum modo teve influencia 

sobre a decisão dos hotéis. 

Tabela 4.9 – Adoção da ISO 
Influencia (%)ADOÇÃO DA 

ISO 9000 Não De algum modo Sim Fortemente

Mídia 16 67 16
Concorrente fez 50 16 33
Experiência de sucesso 75 25
Ameaça de outros terem 84 16
Custo acessível 67 16 16
Cliente exige 16 16 50 16
Pesquisa de mercado 33 50 16
Liderança (sair na frente) 20 20 60
Média de todas as respostas De algum modo 
Fonte: Pesquisa de campo

Sobre ao que se refere saber sobre a concorrência estar se certificando 50% dos 

pesquisados sofreu certo grau de influencia enquanto os outros 50% afirmaram que não 

foi motivo suficiente para decidir em adotar a Norma

Necessidades decorrentes de exigência de clientes, mercado mostrando novas 

tendências e liderança no mercado foi motivos bem definidos para a tomada de decisão. 

Pode-se notar que de modo geral todas as situações não afetaria a decisão de 

adoção da norma por parte da maioria dos empreendimentos hoteleiros pesquisados, não 
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interferindo na sua implantação e conseqüentemente se colocar competitivo perante o 

mercado, mantendo o nível do padrão da gestão da qualidade exigida. 

4.6 Análise Comparativa – ISO 9000 e Matriz de Classificação 

De modo geral as respostas levou a perceber que os empreendimentos hoteleiros 

acham que a certificação ISO 9000 é superior a Matriz de Classificação da Embratur

conforme tabela 4.10. 

Os empreendimentos certificados e classificados que tem a ISO 9000 mantém a 

sua superioridade sobre a matriz de classificação no geral analisado, mais se pode notar 

que em relação ao reconhecimento nacional os hotéis acham que a Matriz é superior, ou 

melhor, que a Norma, mas 20% afirmam que são iguais. Em relação ao custo os 

empreendimentos afirmam que os dois tipos de certificações mantêm o mesmo padrão, 

mas 20% que o padrão de custo da ISO é muito superior; na dificuldade de implantação

50% dos empreendimentos afirmam que a matriz é melhor de se implantar.

Tabela 4.10 –ISO X EMBRATUR
Matriz ISO 9000

Muito Menor Menor Igual Maior Muito
Maior

Reconhecimento Nacional 33 16 50
Reconhecimento Internacional 67 33
Custo de implantação (menor) 25 50 25
Benefícios Gerenciais 16 50 33
Benefícios para Hóspede 84 16
Qualidade da Hospedagem 16 16 67
Melhoria RH 67 33
Melhoria da Imagem 100
Melhoria Competitiva 84 16
Dificuldade de Implantação (-) 50 16 16 16
Média de todas as respostas ISO 9000 

Superior
Fonte: Pesquisa de Campo

Mas como mencionado anteriormente, para esses 06 (seis) hotéis que tem os dois 

tipos de certificações e que responderam a pesquisa, consideram a ISO 9000 superior 

que a Matriz de Classificação da EMBRATUR. 

4.7 Conhecimento e uso da ISO 9000 

Observando a tabela 4.11 nota-se que todas os hotéis passaram a considerar o 

gerenciamento da qualidade a partir do ano de 1999 podendo estar relacionado com as 
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mudanças nos padrões de qualidade dos serviços e na influência regida pela 

globalização colocando o setor de serviços em evidência. 

Após a crise econômica que o mundo passou atingindo também ao Brasil, no 

ano de 1994 houve uma estabilização da economia, marcando assim um início de 

expansão no mercado hoteleiro, devido ao aumento da demanda internacional. O 

período foi marcado pelo aumento da concorrência e conseqüentemente pelo alcance da 

qualidade nos serviços para atender ao novo perfil de cliente que estava surgindo. A 

partir de então o ano de 1999 marcou o início da busca da excelência no atendimento,

na qualificação da mão-de-obra e na qualidade do produto e serviços oferecidos. 

Tabela 4.11. - Ano que Passou a Considerar
Ano

< 1993 1996 1997 1998 1999 2000
Gerencia da Qualidade 100
Implantação da ISO 9000 100
Média de todas as respostas 1999 100%
Fonte: Pesquisa de campo

Na tabela 4.12 os pesquisados afirmaram (83%) que a tinham como finalidade ao 

implantar a ISO 9000 aumentar a qualidade nos serviços oferecidos pelos seus hotéis. O 

que vem mais uma vez confirmar na preocupação dos empreendedores em buscar um

sistema gerencial de qualidade que atendesse as necessidades do mercado.

Tabela 4.12 – Finalidade
Credibilidade 16
Rotatividade
Aumento da Qualidade 87
Segurança do Cliente 33
Segurança do Funcionário 16
Outros 16
Fonte: Pesquisa de campo

Destaca-se através da tabela 4.13 que 100% dos empreendimentos hoteleiros 

acreditam que a certificação ISO 9000 contribui para o aumento da credibilidade dos 

serviços por eles oferecidos. 

Tabela 4.13 – Credibilidade 
Credibilidade 100%
Fonte: Pesquisa de campo
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4.8 Informações Finais – Conclusão 

Conforme tabela abaixo, 100% dos hotéis pesquisados acham que houve uma

melhoria significativa no que se refere a qualidade dos serviços oferecidos, tendo a 

intenção de recredenciá-los. 

Tabela 4.14 – Informações Finais 
Melhoria da qualidade 100
Recredenciamento 100
Fonte: Pesquisa de campo

A realidade do setor hoteleiro nacional quanto a credibilidade de seus serviços é 

incipiente, diante disso o setor busca processos e sistemas de gestão da qualidade para 

garantia de seus serviços e produtos. A ISO 9000, pela pesquisa elaborada, vem sendo 

adotada de maneira a minimizar essa deficiência, procurando, os empreendedores do 

setor de hospedagem colocar seus serviços em padrão de qualidade para o mercado

competitivo e exigente. 
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Capítulo 5 

 Conclusão e Recomendação 

O objetivo desse capítulo é apresentar, sucintamente, os estudos e as análises 

apresentadas no decorrer de todo o trabalho, como também o resultado obtido nas 

pesquisas com os hotéis e as recomendações para a melhoria da qualidade, mediante a 

trabalhos futuros. Será apresentada uma análise crítica dos objetivos e da metodologia

iniciais da proposta do trabalho, assim como as limitações do mesmo, e concluindo as 

recomendações e a conclusão final da dissertação. 

5.1 Análise crítica quanto aos objetivos 

O objetivo central do trabalho foi estudar, pesquisar e analisar os diversos tipos 

de certificações para os meios de hospedagem, tendo como foco principal a norma ISO 

9000 e a Matriz de Classificação para os Meios de Hospedagem da EMBRATUR, e a 

percepção do empreendimento sobre os benefícios que um sistema de gestão pode 

fornecer ao hotel. 

Devido as transformações marcantes e de profunda transição que o setor passa, 

onde o que hoje é consumido como se fosse inovação, amanhã se torna obsoleto e não 

responde mais às necessidades dos consumidores. Diante disso o setor busca reagir de 

forma rápida, onde os bens e serviços, os desejos e motivações e as necessidades dos 

consumidores acompanham essas mudanças, assumindo novos modelos de gestão, com

outros focos de visão, onde os padrões de qualidades passam a ficar mais exigentes.

A otimização da qualidade no setor hoteleiro passa fundamentalmente pela 

valorização e pelo investimento nos recursos humanos, de forma a prestar serviços que 

visem não só atender o cliente em seus desejos e necessidades de forma efetiva, mas

superá-los. É necessário entender os meandros e peculiaridades do setor e a cada tipo de 

serviços por ele oferecido, passos decisivos rumo a competitividade sustentável será 

adotado. Portanto faz-se necessário um estudo sobre a importância da padronização nos 
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produtos e serviços do setor hoteleiro visando a qualidade, e os benefícios que as 

certificações trazem para os hotéis e a seus consumidores.

5.2 Análise crítica da metodologia 

A metodologia utilizada, no geral, pode ser considerada eficaz, tendo como base 

um estudo bibliográfico que foi o suporte para a elaboração do questionário para a 

realização da pesquisa, subsidiando a análise dos resultados, que teve um resultado 

eficiente.

O trabalho em questão trata-se de um estudo de caso onde tem como objetivo 

estudar os modelos de gestão da qualidade utilizados pelos hotéis. O estudo foi 

realizado em dezembro de 2001 em hotéis de vários estados do Brasil com 16 

empreendimentos hoteleiros atendendo ao seguinte critério: certificados pela Norma

ISO 9000 e pela Classificação para os Meios de Hospedagem da EMBRATUR. 

Todos os empreendimentos possuíam esses critérios, deste modo foram enviados 

os questionários para os gerentes de qualidade, com um formulário de perguntas 

fechadas e consideradas de fácil compreensão.

5.3 Limitações do trabalho 

Embora fosse utilizada técnica de pesquisa julgada adequada para atingir os 

objetivos do estudo, é importante ressaltar aspectos referentes às limitações da 

realização do presente trabalho. 

Por se tratar de estudo de caso, o processo limitou-se à situação a ser analisada, 

onde não se podem generalizar os resultados encontrados para os demais segmentos

turísticos que possuam a ISO 9000 ou outro tipo de certificação similar. Portanto o 

estudo realizado limita-se à realidade das empresas pesquisadas e não deve ser vista 

como resultado geral do setor hoteleiro, mesmo que este possua uma das certificações 

neste trabalho estudada. 

5.4 Direção da Pesquisa 

O trabalho realizado assim como os resultados da pesquisa demonstram que 

muito pode ser ainda pesquisado nesta área de gestão da qualidade nos serviços, 

ampliando seu campo de estudo para os diversos segmentos do setor turístico. 
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Todos os empreendimentos pesquisados demonstraram interesse em manter a 

certificação ISO 9000, concluindo que no que se refere a Norma em relação a Matriz ela 

é mais impactante e coloca o hotel em competitividade perante o mercado.

O fato é que apesar de comprovar que possuir um sistema de gestão de qualidade 

coloca o empreendimento em evidência, a maioria do empresariado hoteleiro ainda não 

se sensibilizou com a questão da qualidade e dos benefícios que trás para a empresa.

Na análise geral da pesquisa, pode-se afirmar que a adoção da ISO 9000 pelos 

empreendimentos trouxe benefícios e ganhos para os empreendimentos, justificando a 

potencialidade da competitividade perante o mercado.

5.5 Recomendações 

Diante dos resultados obtidos através da pesquisa deixa claro que mudanças no 

setor hoteleiro no que se refere a gestão da qualidade se faz necessárias, e para mudar,

os hotéis precisam descobrir seu caminho levando em consideração suas características 

e tudo que os envolvem, precisando assumir modelos de gestão de qualidade, onde seus 

padrões direcionarão as empresas, de forma estratégica, para enfrentarem a concorrência 

e as exigências do mercado atual. 

As empresas devem se colocar disponível a mudanças e analisar cuidadosamente

as melhorias que um sistema de gestão pode vir a trazer, levando em consideração todos 

os aspectos de infra-estrutura física e funcional e a cultura organizacional que venham

beneficiar o empreendimento como um todo. 

5.6 Conclusão 

A idéia fundamental da garantia da qualidade é fazer com que todos acreditem

no processo de gestão que está sendo utilizado, e para que isso ocorra é necessário que 

seja estável, seguindo as normas e procedimentos formalizados, possibilitando o 

cumprimento dos padrões estabelecidos de acordo com as características do produto e 

serviço oferecidos e acordados entre clientes e fornecedores. 

Portanto chega-se a conclusão de que ao escolher um modelo de gestão de 

qualidade dão aos empreendimentos hoteleiros um padrão indiscutível nos seus serviços 

e produto. A Norma ISO tem vantagens sobre a Matriz, pois possui credibilidade 
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reconhecida internacionalmente e com pessoal de apoio treinado, não tendo custo para 

no que se refere a sua imagem e confiabilidade.

“... uma vantagem adicional na adoção de um Sistema da 
Qualidade ISO 9000 na hotelaria é que passará a existir um
ponto comum como referência a todos os usuários, de diversas 
partes do mundo” (James Lamprecht, 1997, p.127). 

Corresponder, quando não exceder, às expectativas provocadas é condição 

fundamental para o sucesso dos meios de hospedagem. Essa correspondência decorre da 

ação dos diversos atores que atuam no atendimento ao turista e com ele interagem em

momentos e situações diversos, durante toda sua permanência. Gestão de Qualidade é 

procurar caminhos para a obtenção da satisfação do visitante por parte de todos que o 

acolhe.
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ANEXOS

Anexo 1 

Decreto e Normas Deliberativas sobre os Meios de Hospedagem – EMBRATUR 

- Decreto nº 84.910/80 - Regulamenta dispositivos da Lei nº 6.505, de 13 de 

dezembro de 1977, referentes aos Meios de Hospedagem de Turismo e 

Acampamento Turísticos “Camping”;

- Delib. Norm. nº 070/80 – Dispõe sobre o enquadramento dos projetos de construção 

de hospedagem que visem à obtenção dos incentivos e estímulos fiscais, 

econômicos ou financeiros; 

- Delib. Norm. nº 232/87 – Determina às empresas que pleitearem acesso aos 

benefícios e/ou financeiros para a implantação de meios de hospedagem de turismo

e outros empreendimentos turísticos a inclusão, nos seus projetos, de Programa de 

Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos e dá outras providências; 

- Delib. Norm. nº 240/88 – Institui a Ficha Nacional de Registro de Hóspede de 

“Camping” FNRH-C e dá outras providências; 

- Delib. Norm nº 360/96 – Cancela o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de 

Hospedagem de Turismo; Revoga a Resolução: CNTUR nº 09/83, 23/87, 24/87, 

28/87, 31/88 e 1601/91 revoga a Deliberação Normativa nº 344/95; e dá outras 

providências;

- Delib. Norm. nº 376/97 – Ratifica que a simbologia “estrela”, atrelada ao conceito 

de classificação hoteleira, é de uso exclusivo da EMBRATUR e torna indisponível a 

sua utilização, por qualquer entidade pública ou privada, em outros sistemas de 

classificação de meios de hospedagem;

- Delib. Norm. nº 387/98 – Aprova o novo Regulamento e Matriz de Classificação 

dos Meios de Hospedagem de turismo, determinando que a classificação é opcional 

e por decisão do empreendedor hoteleiro 

63



Anexo 2 

Um exemplo de aplicações típicas ISO 9000 com o processo nos setores de um 

hotel

Elemento

ISO 9000 

Processo

Setor

Exemplo de Aplicação 

5.1

5.3

5.4.1

5.5.1

6.1

6.2.1

5.5.2

5.6.1

8.5.1

TODOS Aplica-se ao hotel como um todo 

4.1

4.2.2

4.2.1

5.4.2

7.1

TODOS A documentação do sistema deve ser abrangente a

todos os setores 

5.2 Venda Enviar confirmação de reserva ao cliente, contendo 

dados claros como: data de chegada, saída, tipo de 

apartamento, tarifa, forma de pagamento e outras 

informações que se faça necessária para a estada do 

hóspede.

4.2 TODOS Controlar documentos depende da participação de 

todos os setores 

7.4 Compras Avaliar e Selecionar fornecedores de serviços, tais

como: manutenção terceirizada, lazer,

equipamentos para conferências, etc. 

7.5.4 Lavanderia

Manobrista

Aplica-se às roupas que serão fornecidas para que

sejam limpas e passadas 

Aplica-se ao veículo que é deixado com o

manobrista para ser guardado 
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Eventos

Aplica-se a equipamentos que possam ser 

fornecidos pelos clientes, para serem utilizados 

durante determinado evento. 

7.5.3 Hospedagem Aplica-se ao número de registro dado para cada

hóspede. Através deste faz-se o controle de

diversos processos internos e, também, da fatura 

final que é passada ao cliente. 

6.3

6.4

7.5.1

7.5.2

TODOS O controle do processo e seus subitens são 

aplicáveis a praticamente todos os processos 

identificados

7.1

8.1

7.4.3

8.2.4

7.5.3

Camareira

Check-in

Eventos

Lavanderia

Aplica-se ao processo de verificação final dos

apartamentos, checando se todos os itens de 

limpeza foram cumpridos.

Aplica-se ao processo de verificação na entrada do

hóspede de que tudo que foi solicitado via reserva 

está de acordo com o que está sendo oferecido 

Verificar através de check-list se as atividades

planejadas foram cumpridas

Aplica-se na verificação, antes da entrega ao 

cliente, se todos os requisitos pedidos foram

atendidos.

7.6 Gerência Verificação dos questionários de avaliação da

satisfação do cliente como sendo um medidor do 

resultado referente ao serviço prestado, estes devem

ser aferidos periodicamente, garantindo que a

medição seja precisa, onde nesta verificação as

informações sejam suficiente para tomadas de

decisão.

7.5.3 Camareira

Eventos

O lacre que é colocado no vaso sanitário dos 

apartamentos poderia ser considerado uma

identificação positiva de que a higienização foi

completada

No caso da preparação da sala para conferência, a 

colocação da plaqueta contendo o nome do evento
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Recepção

Manutenção

poderia ser a última etapa a ser cumprida,

identificando assim, que todas as verificações

tenham sido feitas 

Os sistemas de reservas computadorizados emitem

automaticamente informações sobre o status da 

situação dos apartamentos que já foram arrumados

e liberados, aqueles ainda a arrumar, aqueles 

ocupados e os disponíveis. Tais informações são 

consideradas como identificação da situação da 

inspeção

Após verificação rotineira ter sido realizada, 

etiquetas podem ser colocadas nos equipamentos

verificados, indicando que todas as checagens 

foram observadas 

8.3 Check-in

Camareira

Eventos

Reserva

Uma não conformidade seria uma reserva

previamente solicitada e não lançada no sistema de 

computação ou no chart de reservas 

Quarto em que as toalhas não tenham sido trocadas; 

lençóis de cama sujos ou manchados etc. 

Liberar retroprojetor ao cliente onde a lâmpada

esteja queimada;

Registrar um tipo de acomodação diferente daquela 

que foi solicitada pelo cliente; confirmar berço, não 

tendo e não providenciar. 

8.5.2

8.5.3

TODOS Todos os setores devem estar inteirados do

processo de tomada de ação corretiva e/ou

preventiva

7.5.5

7.5.1

Lavanderia

Camareira

Armazenamento e manuseio devem evitar danos às 

roupas enviadas para serem limpas ou passadas 

O manuseio de pertences dos hóspedes, durante o 

processo de arrumação, deve ser feito com cuidado,

evitando, assim, quaisquer danos. 

As roupas de cama e banho devem ser armazenadas

adequadamente, de modo a manter sua condição 

prevista de limpeza.
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Mensageiro As bagagens dos hóspedes que venham a ser

guardadas por algum motivo nos depósitos devem

ser acondicionadas, e garantir-se que não ocorram

danos ou extravios. 

4.2.4 TODOS Registros da qualidade gerados por cada setor do 

hotel devem ser mantidos por tempo determinado

8.2.2

8.2.3

TODOS Todos os processos relacionados ao sistema da

qualidade devem ser auditados, através de

auditorias internas, programadas, e que garantam

independência.

6.2.2 TODOS Os setores devem identificar necessidades de 

treinamentos e providenciá-los 

8.1

8.2.3

8.2.4

Reservas

Camareira

Eventos

Gerência

Gráficos podem demonstrar qual o perfil do cliente 

do hotel, por diversas segmentações, ou taxa de 

ocupação por períodos ao longo do ano. 

Estatísticas podem identificar níveis de reposição

de produtos nos apartamentos, tempo médio para 

arrumação dos diversos tipos de apartamentos e/ou

nível de reclamação relacionadas com o setor. 

Estatísticas podem ser usadas para acompanhar

com detalhes como: tempo para o preparo de um

salão de convenções, grau de utilização de

equipamentos, requisições típicas dos

convencionais.

Análise das reclamações dos hóspedes poderiam

ser estudadas através de tendências estatísticas,

identificando o tipo de ocorrência, sua freqüência, 

abrangência.

Fonte: Lamprecht e Ricci 

A padronização das atividades ou processos para a implementação da ISO 9000 

em um empreendimento hoteleiro é fundamental para o sucesso da certificação. Definir 

quais os processos e setores que deverão ser estudados são passos iniciais para que isso 

aconteça.
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Anexo 3 

Quadro de Correlação entre a ISO 9000/1994 e o Documento ISO 9000/2000 

NBR ISO 9001/1994 
SO 9001/2000 

1 Objetivo/Escopo 1
2 Normas de referência 2
3 Definições 3
4 Requisitos do sistema de qualidade
4.1 Responsabilidade da administração
4.1.1 Política da qualidade 5.1 + 5.3 + 5.4.1 
4.1.2 Organização 
4.1.2.1 Responsabilidade e autoridade 5.5.1
4.1.2.2 Recursos 6.1 + 6.2.1 
4.1.2.3 Representante da administração 5.5.2
4.1.3 Análise crítica pela Administração 5.6.1 + 8.5.1 
4.2 Sistema da qualidade 
4.2.1 Geral 4.1 + 4.2.2 
4.2.2 Procedimentos de sistema da qualidade 4.2.1
4.2.3 Planejamento da qualidade 5.4.2 + 7.1 
4.3 Análise crítica de contrato 
4.3.1 Generalidades 
4.3.2 Análise crítica 5.2 + 7.2.1 + 7.2.2 + 7.3.2 
4.3.3 Emenda a um contrato 7.2.2
4.3.4 Registro 7.2.2
4.4 Controle de projeto 7.1 + 7.3 
4.4.1 Generalidades 
4.4.2 Planejamento de projetos e de desenvolvimento 7.3.1
4.4.3 Interfaces técnicas e organizacionais 7.3.1
4.4.4 Entrada de projetos 7.2.1 + 7.3.2 
4.4.5 Saída de projetos 7.3.3
4.4.6 Análise crítica de projetos 7.3.4
4.4.7 Verificação de projeto 7.3.5
4.4.8 Validação de projeto 7.3.6
4.4.9 Alteração de projeto 7.3.7
4.5 Controle de documentos e dados 
4.5.1 Generalidades 4.2.3
4.5.2 Aprovação e emissão de documentos e dados 4.2.3
4.5.3 Alterações em documentos e dados 4.2.3
4.6 Aquisição 
4.6.1 Generalidades 
4.6.2 Avaliação de subcontratos 7.4.1
4.6.3 Dados para aquisição 7.4.2
4.6.4 Verificação do produto adquirido 7.4.3
4.7 Controle de produto fornecido pelo cliente 7.5.4
4.8 Identificação e rastreabilidade 7.5.3
4.9 Controle de processo 6.3 + 6.4 + 7.5.1 + 7.5.2 
4.10 Inspeção e ensaios 7.1 + 7.5.2 + 8.1 
4.10.1 Generalidades 7.1 + 8.1 
4.10.2 Inspeção e ensaios no recebimento 7.4.3 + 8.2.4 
4.10.3 Inspeção e ensaios durante o processo 8.2.4
4.10.4 Inspeção e ensaios finais 8.2.4
4.10.5 registros de inspeção e ensaios 7.5.3 + 8.2.4 
4.11 Controle de equipamentos de inspeção, medição e ensaio
4.11.1 Generalidades 7.6
4.11.2 Procedimento de controle 7.6
4.12 Situação de inspeção e ensaio 7.5.3
4.13 Controle de produto não conforme 
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4.13.1 Generalidades 8.3
4.13.2 Análise crítica e disposição de produtos não conformes 8.3
4.14 Ação corretiva e preventiva 
4.14.1 Generalidades 8.5.2 + 8.5.3 
4.14.2 Ação corretiva 8.5.2
4.14.3 Ação preventiva 8.5.3
4.15 Manuseio, armazenamento, embalagem, prevenção e expedição 
4.15.1 Generalidades 
4.15.2 Manuseio 7.5.5
4.15.3 Armazenamento 7.5.5
4.15.4 Embalagem 7.5.5
4.15.5 Preservação 7.5.5
4.15.6 Entrega 7.5.1
4.16 Controle de registros da qualidade 4.2.4
4.17 Auditorias internas da qualidade 8.2.2 + 8.2.3 
4.18 Treinamento 6.2.2
4.19 Serviços associados 7.5.1
4.20 Técnicas estatísticas
4.20.1 Identificação da necessidade 8.1 + 8.2.3 + 8.2.4 + 8.4 
4.20.2 8.1 + 8.2.3 + 8.2.4 + 8.4 
Fonte; ABNT – Diretrizes da Norma ISO 9000/2000 
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