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RESUMO 

 

 

O marketing auxilia na manutenção de clientes, na criação de novas ideias e ajuda as 

empresas a agregar valor nos serviços e produtos comercializados. Este trabalho foi 

desenvolvido com o objetivo de analisar a satisfação dos clientes com os serviços prestados 

pelo Hotel Sol Ville, para assim garantir uma melhor relação entre a empresa e os clientes. A 

metodologia do trabalho foi dividida em duas partes, qualitativa e quantitativa. Também foi 

explorada a pesquisa em livros, revistas e outros artigos científicos, para comprovação de 

ideias e conceitos relacionados ao assunto. A pesquisa de satisfação para empresas de 

pequeno e médio porte é de suma importância, pois quanto mais a organização estiver 

atualizada sobre o desempenho de seus serviços perante o olhar do cliente, mais chance terá 

de se destacar e por consequência, crescer em um mercado competitivo.  

Na etapa quantitativa, foi desenvolvido um questionário para que os clientes do hotel 

respondessem aleatoriamente. Por fim, os 33 questionários respondidos foram apresentados 

em gráficos e interpretados. Percebeu-se o alto índice de satisfação dos clientes que 

frequentam o Hotel Sol Ville, havendo assim, poucos serviços que precisem de melhorias e 

apenas algumas sugestões foram propostas. Notou-se também, que ao escolher o hotel como 

ponto de descanso, os hóspedes analisam a qualidade em relação às tarifas praticadas, e desta 

maneira acreditam estar de acordo uma com a outra. A satisfação de um cliente é um ponto 

chave para uma organização se manter no mercado e conseguir competir com seus 

concorrentes. 

 

 

Palavras-chave: Marketing, Clientes, Satisfação e Pesquisa de Satisfação. 
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ABSTRACT 

 

 

Marketing helps to maintain clients, to create new ideas and helps the companies to add value 

to commercial service and products. This work had as objective to analyze the customer 

satisfaction related to the service provided by Hotel Sol Ville, therefore assuring a better 

relationship between the company and its clients. The methodology of this work was divided 

in two parts, qualitative and quantitative. It was also done a research in books, magazines and 

scientific articles, to confirm the ideas and concepts related to this subject. A research about 

customer satisfaction is essential for small and medium companies, because the more updated 

the organization about its services performance, according to customer‟s opinion, the bigger 

its chances to stand out and consequently to grow in a competitive market. In the quantitative 

phase, it was developed a questionnaire for the customers of the hotel to answer randomly.  

Finally, the 33 answered questionnaires were presented in tables and interpreted. It was 

noticed a high satisfaction index among the guests who stay at Hotel Sol Vile, indicating that 

there are few services that need improvement and only a few suggestions were proposed. It 

was also noticed that when choosing the hotel as a place to rest, the guests analyze the quality 

in relation to the fees charged, and believe they are accordingly to each other. The customer 

satisfaction is a key point for an organization to stay in the market and be able to compete 

with other companies. 

 

 

Key words: Marketing, Customers, Satisfaction and Customer Satisfaction Research 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A preocupação com o cliente é a chave para o sucesso de uma empresa e o marketing 

vem sendo utilizado para contribuir e proporcionar satisfação do cliente. As organizações têm 

como preocupação o bom atendimento e o relacionamento duradouro com seus consumidores, 

através da satisfação e bem estar desses. Para isso é necessário manter o foco em seus 

clientes, atendendo as necessidades e desejos e superando suas expectativas. 

Segundo Giacobone (2008) para evitar que as expectativas dos clientes não sejam 

correspondidas as empresas devem ofertar produtos e serviços de qualidade e fazer com que o 

cliente se sinta único, através do atendimento. Outro item, segundo a autora, que pode 

transformar a insatisfação em satisfação é a rapidez na solução de problemas. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a satisfação dos clientes do Hotel Sol 

Ville. Quando um consumidor está insatisfeito com a empresa, é porque seus serviços ou 

produtos não estão atingindo as expectativas e desejos que eles esperam. Para a empresa 

analisar os pontos de satisfação e os de insatisfação de seus consumidores, tem como auxílio a 

pesquisa de satisfação, que tem como objetivo medir o que esses clientes estão pensando 

sobre a qualidade dos serviços e produtos da empresa.   

O estudo sobre a satisfação de clientes é de extrema importância, pois auxilia as 

empresas na busca de conhecimento de seus clientes e ajuda a aprimorar a relação entre 

empresa e cliente. Manter essa relação exige grande esforço por parte das organizações, pois a 

concorrência na atualidade está cada vez maior e os clientes prezam por empresas que 

oferecem produtos e serviços com qualidade, satisfazendo seus desejos. 

“As empresas comprometidas em fornecer produtos e serviços de qualidade priorizam 

o conhecimento do nível de satisfação de seus clientes e utilizam as informações dos 

resultados alcançados junto a eles para promover ações eficazes de marketing”. (WESTPHAL 

JR., 2009, p. 29).  

Assim, esse trabalho tem como principal questionamento: os clientes estão satisfeitos 

com os serviços oferecidos pelo hotel? 
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Esse trabalho teve como objetivo geral, analisar a satisfação dos clientes em relação 

aos serviços prestados pelo Hotel Sol Ville, visando um melhor relacionamento entre cliente e 

empresa. E como objetivos específicos elaborar um questionário de pesquisa e realiza-la com 

os clientes, avaliar, através dos resultados da pesquisa, o nível dos serviços oferecidos pela 

empresa, identificar os fatores que levam a satisfação e os fatores que levam a insatisfação 

dos clientes, e propor soluções aos fatores de insatisfação. 
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1.  JUSTIFICATIVA 

 

 

Para as empresas que possuem pouco tempo no mercado torna-se essencial a análise 

de seus consumidores com relação à qualidade dos serviços prestados para futuras tomadas de 

decisões, planejamentos e reformulações. 

Marketing é a aproximação da empresa com o cliente, pois estuda os mecanismos 

necessários para proporcionar valor e satisfação das necessidades e desejos deles.  Um de seus 

objetivos é manter os clientes satisfazendo-os a cada nova compra. Um cliente satisfeito com 

os serviços de uma empresa tende a falar bem dela para a sociedade.  

O aumento da competitividade obriga as empresas prestadoras de serviços a uma 

evolução constante para agregar melhorias. É importante para essas empresas recolher 

informações e opiniões dos consumidores sempre que necessário. Para o consumidor se sentir 

satisfeito e voltar a utilizar os serviços da empresa, depende muito da oferta atingir as 

expectativas que o cliente espera. 

A pesquisa de marketing é fundamental para obter essas informações, gerando dados e 

conhecimento para a empresa no âmbito geral dos consumidores que usufruem dos serviços. 

A pesquisa analisa se a empresa supre os desejos e as expectativas dos clientes que 

usufruem de seus produtos e serviços. A opinião dos consumidores ajuda na identificação dos 

itens satisfatórios e dos itens insatisfatórios, permitindo a empresa pesquisada, se necessário, 

adotar novos métodos para aperfeiçoar seus serviços e garantir a qualidade dos mesmos, se 

destacando perante a concorrência e garantindo a completa satisfação de seus clientes. 
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2.  METODOLOGIA  

 

 

Ficagna et. al. (2007, p. 77) afirmam que a metodologia científica “apresenta 

basicamente a forma como a pesquisa será realizada”. A metodologia serve para o 

pesquisador alcançar o objetivo principal do trabalho, através de etapas.  

Cada pesquisador utiliza tipos diferentes de etapas, as utilizadas neste trabalho serão 

apresentadas em detalhes abaixo. 

 

 

2.1.  ABORDAGEM 

 

 

A abordagem aplicada neste trabalho é dividida em quantitativa e qualitativa. A etapa 

quantitativa é abordada através dos dados extraídos da aplicação de um questionário com os 

clientes que utilizam os serviços prestados pelo hotel, em sequência, será realizada a 

quantificação dos dados obtidos por meio de gráficos. A etapa qualitativa foi explorada 

através de estudos bibliográficos, observações e entrevista com o gestor da empresa para a 

elaboração do questionário aplicado. 

Conforme Marconi & Lakatos (2006, p. 269), no método quantitativo, “os 

pesquisadores valem-se de amostras amplas e de informações numéricas, enquanto que no 

qualitativo as amostras são reduzidas, os dados são analisados em seu conteúdo psicossocial e 

os instrumentos de coleta não são estruturados”.  

 

 

2.1.1. Quantitativa 

 

 



 14 

Com o objetivo principal de analisar a satisfação dos clientes, foi aplicado um 

questionário e quantificado os dados finais. Richardson et. al. apud Marconi & Lakatos (op. 

cit., p. 269), destaca que a etapa quantitativa “caracteriza-se pelo emprego da quantificação 

tanto nas modalidades de coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de 

técnicas estatísticas”.  

A técnica utilizada para quantificar os dados após a aplicação do questionário foi 

estatística percentual e exposta através de gráficos. 

 

 

2.1.2. Qualitativa 

 

 

A abordagem qualitativa visa um melhor conhecimento do pesquisador sobre as áreas 

de marketing que foram desenvolvidas no decorrer do projeto e visa analisar quais as questões 

que foram abordadas no questionário aplicado com os clientes. Para a aplicação do 

questionário é necessário a familiaridade com o assunto em questão e o estudo detalhado 

sobre quais aspectos formam o questionário. 

Para Silva e Menezes (2005, p. 20), a pesquisa qualitativa “não requer o uso de 

métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 

pesquisador é o instrumento-chave”. 

Para a escolha desses aspectos, foi utilizado o método de observação e uma entrevista 

com o gerente da empresa. Na entrevista foram abordados quais os aspectos que, segundo ele, 

necessitam de uma opinião dos consumidores. O método da observação foi aplicado pelo 

pesquisador através de reclamações e opiniões aleatórias fornecidas pelos clientes durante a 

utilização dos serviços oferecidos pela empresa em estudo. 

 

 

2.2.  TIPOS DE PESQUISA 

 

 

As pesquisas utilizadas no estudo deste trabalho são a pesquisa bibliográfica, a pesquisa 

na internet e a pesquisa de campo. Abaixo elas serão exploradas mais detalhadamente. 
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2.2.1. Pesquisa bibliográfica 

 

 

Segundo Gil (2010, p. 29), a pesquisa bibliográfica é “elaborada com base em material 

já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como 

livros, revistas, jornais, teses, dissertações e canais de eventos científicos”.  

Gil destaca: 

 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-se particularmente 

importante quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo 

espaço. (op. cit., p. 30) 

 

Uma pesquisa bem sucedida se dará através do conhecimento do pesquisador a respeito 

do assunto estudado e a afirmação desse conhecimento através de estudos nas bibliografias já 

publicadas.  

 

 

2.2.2. Pesquisa na internet 

 

 

Através da internet o pesquisador tem acesso ilimitado a sites qualificados e que se 

constituem de grandes referências para uma pesquisa cada vez mais atual.  

Com o acesso fácil, a internet disponibiliza a obtenção de conhecimento sempre que 

necessário e proporciona a atualização constante daquilo que ainda não foi atualizado em 

livros. 

 

A internet, cada vez mais popularizada, por diferentes iniciativas públicas e 

privadas, caracteriza-se por ser uma rede mundial de computadores interligados, 

com capacidade de oferecer informações necessárias a determinados campos de 

interesse, com o objetivo de facilitar e acelerar a produção do conhecimento. 

(FICAGNA et.al., op. cit., p. 82). 

 

 

2.2.3. Pesquisa de campo 
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A pesquisa de campo proporciona para o pesquisador a comprovação dos dados que 

foram apresentados no final da aplicação do instrumento de pesquisa. A pesquisa que foi 

realizada com os clientes da empresa serviu como base de informações para o objetivo final 

do trabalho. 

Segundo Gil (op. cit., p. 40), a pesquisa abordada por ele como etnográfica, “tem 

como propósito o estudo das pessoas em seu próprio ambiente mediante a utilização de 

procedimentos como entrevistas em profundidade e observação participante”. 

Para Ficagna et. al. (op. cit., p. 87) a pesquisa de campo é determinante nos campos de 

administração e marketing, tendo o “objetivo de auxiliar nas decisões administrativas, para 

verificar a necessidade de produção de bens ou reações frente a situações específicas”.  

 

 

2.3.  MÉTODOS CIENTÍFICOS 

 

 

Métodos científicos são as maneiras de o pesquisador chegar ao resultado desejado.  

 

O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e 

verdadeiros –, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as 

decisões do cientista. (MARCONI & LAKATOS, op. cit., p. 46). 

 

Para a elaboração deste trabalho, o método utilizado foi o fenomenológico. 

 

 

2.3.1.  Método fenomenológico 

 

 

No método fenomenológico, o cliente que respondeu ao questionário é o criador do 

conhecimento que o pesquisador necessita, através da utilização dos serviços que foram 

analisados. 

Ficagna et. al. (op. cit., p. 92) afirmam que o método é utilizado “sempre que se queira 

dar destaque à experiência de vida das pessoas”. 
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2.4. TÉCNICAS PARA COLETA DE DADOS 

 

 

A coleta de dados foi realizada através da pesquisa bibliográfica, da observação, da 

entrevista com o gestor da empresa e da aplicação do questionário. 

Existem vários meios para a coleta de dados que podem ser empregados a fim de se 

obter informações. As técnicas foram aplicadas conforme o contexto da pesquisa. (DIEHL & 

TATIM, 2004, p.65). 

 

 

2.4.1. Documentação indireta 

 

 

Na documentação indireta existem duas técnicas de pesquisa, a bibliográfica e a 

pesquisa de dados. Para a realização deste trabalho, a técnica usada é a pesquisa bibliográfica, 

que serviu de base para o pesquisador obter informações sobre o assunto de interesse. 

 

 

2.4.1.1. Pesquisa bibliográfica 

 

 

A pesquisa bibliográfica ajuda o acadêmico na obtenção de conhecimento e 

informações necessárias para a execução do trabalho, pois existem várias maneiras de 

pesquisa, como livros, revistas, teses, entre outros.  

O presente trabalho teve como base livros, revistas digitais, teses e dissertações. 

 

 

2.4.2. Documentação direta 

 

 

A documentação direta, segundo Ficagna et. al. (op. cit., p. 94) constitui-se no 

levantamento de dados no próprio local onde os fenômenos ocorreram. 
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As técnicas utilizadas serviram de base para as pesquisas quantitativa e qualitativa, 

pois na qualitativa o pesquisador utilizou a observação e a entrevista para obtenção dos dados 

que foram a base para a elaboração do questionário, aplicado e analisado na fase quantitativa.  

 

 

2.4.2.1. Observação 

 

 

Na fase de observação o pesquisador contou com o ver e ouvir e com as experiências 

do dia-a-dia. Os clientes que responderam ao questionário foram observados sempre que 

ocorreu o contato direto com a empresa em questão, nas reclamações e nos elogios. 

A observação foi registrada conforme os acontecimentos, por isso a técnica utilizada 

foi a observação na vida real. 

 

 

2.4.2.2. Entrevista 

 

 

A entrevista que foi efetuada com o gestor da empresa teve como base a entrevista não 

estruturada, pois não apresentou roteiros e questões pré-estabelecidas, e foi realizada em 

conversação direta do pesquisador com o entrevistado. 

 

 

2.4.2.3. Questionário 

 

 

Segundo Silva e Menezes (op. cit., p. 33), questionário “é uma série ordenada de 

perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo informante”.  

O questionário foi desenvolvido pelo pesquisador, porém quando respondido pelo 

público, nesse caso os clientes, não contou com a presença dele. 

 

 

2.5. POPULAÇÃO E AMOSTRA 
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A pesquisa foi realizada com os clientes e o gestor da empresa em análise. A amostra 

abordada foi a não-probabilística acidental, pois é formada por elementos não selecionados, 

mas que surgiram no decorrer do desenvolvimento da pesquisa. O questionário foi aplicado 

no mês de agosto de 2012, onde foram colocados nos apartamentos e selecionados conforme o 

preenchimento dos clientes. 

 

 

2.6. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Após a obtenção dos dados, os resultados foram ilustrados em gráficos e interpretados, 

para assim, buscar explicações para as respostas dos clientes e do gestor da empresa.   

 

Na pesquisa de caráter tanto quantitativo quanto qualitativo, existe a necessidade de 

organizar os dados coletados para que eles possam ser interpretados pelo 

pesquisador. Existem instrumentos específicos de análise dos dados, os quais se 

ajustam aos diferentes tipos de pesquisa e de material colhido. (DIEHL & TATIM, 

op. cit., p. 82). 
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3. AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

 

Neste capítulo identifica-se a empresa analisada com um breve histórico, e destacam-

se alguns pontos relevantes de sua estrutura e de seus serviços. 

 

 

3.1. HISTÓRICO 

 

 

Em janeiro de 2008 a família Caselani, próspera no ramo de supermercado, se reuniu 

para ver em que área a família poderia fazer um novo investimento. Trocado algumas ideias, 

surgiu uma lembrança, cujo qual, vários representantes em visita ao supermercado relatavam 

que não haviam encontrado leito disponível para pernoitar em nossa cidade, surgindo assim 

em março de 2008 o projeto do Sol Ville Hotel. 

A obra se estendeu de abril do decorrido ano até a inauguração em 14 de maio de 

2010, uma construção de 1.300 metros², distribuída em dois pavimentos, com vinte e cinco 

apartamentos (Figura 3), sendo vinte na categoria luxo e cinco na categoria standard. Conta 

ainda com TV a cabo, internet sem fio em todos os apartamentos, sofisticada sala de eventos e 

reuniões (Figura 4), sala para café da manhã (Figura 2), recepção (Figura 1), lavanderia e 

estacionamento, se enquadrando na categoria três estrelas.  
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Figura 1: Recepção do Hotel 

Fonte: Pesquisador 

 

 

Figura 2: Sala de café da manhã 

Fonte: Pesquisador 
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Figura 3: Quarto do Hotel 

Fonte: Pesquisador 

 

 

Figura 4: Sala de eventos 

Fonte: Pesquisador 

 

Foi construído pensando na sustentabilidade, com aquecimento solar e captação de 

água da chuva para uso em sanitários. No início contava com cinco funcionários, hoje com 

dez colaboradores, dentre eles recepcionistas, camareiras, porteiros e serviços gerais é 

referência em nossa região, principalmente pelo atendimento e qualidade dos serviços 

prestados, preocupando-se com a satisfação dos clientes. 

O público alvo do hotel, durante a semana, é viajante com passagem na cidade, 

funcionários e proprietários de empresas que estão a serviço e também de empresas que 

possuem matriz ou filial na cidade. O hotel não possui elevadores e o acesso é através de 
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escadas, não possuindo infraestrutura acessível para portadores de deficiência física, quando 

necessário o cliente é transportado no colo.  

O café da manhã é constituído por variedades de pães, bolos e salgados, também 

possui sucos, chás e café. Não possui um cardápio específico para cada dia da semana, porém 

sempre que disponíveis novos alimentos são acrescentados. O estacionamento está ao lado do 

hotel, fora de sua estrutura e é dividido, durante o dia, com os clientes do supermercado do 

proprietário. A concorrência no ramo hoteleiro na cidade é baixa, pois possui apenas dois 

hotéis. Sendo que sempre que necessário ocorre parceria entre ambos, caso a demanda de um 

esteja alta, é indicado ao cliente o hotel da concorrência e vice-versa. 

Com pouco tempo de mercado, o hotel não possui nenhum tipo de pesquisa de 

satisfação. Como qualquer outra empresa, é de suma importância a análise dos clientes em 

relação aos serviços prestados e que devem ser melhorados. O hotel preocupa-se com a 

satisfação das necessidades do cliente e que o mesmo se sinta bem e retorne para usufruir de 

seus serviços. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Neste capítulo será apresentada a fundamentação teórica que auxiliou no 

desenvolvimento deste trabalho e na obtenção de informações fundamentais para o 

entendimento do assunto, através de citações e ideias de diversos autores. Serão apresentados 

os conceitos de marketing, marketing de serviços, qualidade de serviços, relacionamento e 

atendimento de clientes, satisfação, pesquisa de marketing e pesquisa de satisfação.  

 

 

4.1. MARKETING 

 

 

Uma das funções do marketing é lidar diretamente com o cliente, tanto no momento da 

venda como na pós-venda, ajudando a suprir necessidades e satisfazendo quem usufrui dele. 

Para Kotler e Keller (2006, p. 4) “marketing envolve a identificação e a satisfação das 

necessidades humanas e sociais”. 

Kotler & Armstrong (2004, p. 3) destacam que “entender, criar, comunicar e 

proporcionar ao cliente valor e satisfação constituem a essência do pensamento e da prática do 

marketing moderno”. 

Marketing é um processo de atrair novos clientes e manter os já existentes, por isso 

torna-se essencial o valor agregado nos serviços e produtos, a satisfação do consumidor e a 

qualidade do serviço vendido. O marketing auxilia a empresa na decisão de novas ações para 

agregar valor. Agregando valor, o serviço torna-se uma diferenciação da empresa em relação 

à concorrência. Kotler (2000) destaca que a administração de marketing é como a arte e a 

ciência da escolha do mercado que se deseja atingir e da fidelização diante do cliente, por 

meio da criação de um valor. 

Kotler & Armstrong (ibid., p. 3) observam que os dois dos principais objetivos do 

marketing são “atrair novos clientes, prometendo-lhes valor superior, e manter os clientes 
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atuais, proporcionando-lhes satisfação”. Um cliente satisfeito se sente motivado para adquirir 

novamente o serviço da empresa que já atingiu o serviço que ele esperava. 

Segundo Kotler (ibid.) a definição de marketing, no âmbito gerencial, muitas vezes é 

confundida pelas pessoas como um processo de venda dos produtos da empresa, porém a 

venda é apenas uma das várias funções do marketing. 

 

Pode-se presumir que sempre haverá necessidade de algum esforço de vendas, mas o 

objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. A meta é conhecer e compreender 

tão bem o cliente que o produto ou serviço se adapte a ele e se venda por si só. O 

ideal é que o marketing deixe o cliente pronto para comprar. A partir daí, basta 

tornar o produto ou o serviço disponível. DRUCKER apud KOTLER (ibid., p. 30). 

 

Todo processo de planejamento e execução de ações diretamente relacionadas aos 

clientes, exige trabalho bem executado e que obtenha respostas para os desejos da parte 

envolvida, ou seja, satisfação do público que irá desfrutar do produto ou serviço que estará 

disponível. Para atender as necessidades e desejos de cada cliente, é importante que as 

empresas conheçam os tipos de consumidores que atingem e quais as exigências particulares 

de cada um. Para isso precisam observar e captar informações do mercado e construir ações e 

estratégias para atingirem o consumidor. 

 

O desafio dos administradores de marketing consiste em entender o consumidor, no 

sentido de conhecer as suas expectativas antes, durante e após a compra e identificar 

tanto suas necessidades e desejos como também as satisfações ou insatisfações 

contraídas pelo consumo dos produtos ou dos serviços vendidos. (LAS CASAS, 

2009, p. 15). 

 

 

4.1.1. Marketing de serviços 

 

 

Com a concorrência cada vez maior, as empresas se voltam cada vez mais à 

diferenciação dos serviços, pois encontram dificuldades para diferenciar seus produtos. Para 

conquistar e manter seus clientes as empresas procuram um diferencial no atendimento, na 

rapidez de entrega, na pós-venda e na agilidade em resolver os problemas. “Serviços é a parte 

que deve ser vivenciada, é uma experiência vivida, é o desempenho.” (LAS CASAS, op. cit., 

p. 18). 
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“Serviço é qualquer ato ou desempenho, essencialmente intangível, que uma parte 

pode oferecer a outra e que não resulta na propriedade de nada. A execução de um serviço 

pode estar ou não ligada a um produto concreto.” (KOTLER E KELLER, op. cit., p. 396). 

Os serviços não são como os produtos, eles não podem ser tocados. Muitas vezes são 

vendidos acompanhados de um produto, porém também podem ser vendidos sozinhos e quem 

o compra só percebe quando já o adquiriu. 

Kotler e Keller (ibid., p. 399) destacam as características dos serviços:  

 Intangibilidade: ao contrário dos produtos físicos, os serviços não 

podem ser vistos, sentidos, ouvidos, cheirados ou provados antes de 

adquiridos. A tarefa do prestador de serviços é „administrar as evidências‟, para 

deixar tangível o intangível‟. 

 Inseparabilidade: de modo geral, os serviços são produzidos e 

consumidos simultaneamente. Esse mesmo princípio não se aplica aos bens 

materiais, que são fabricados, estocados, distribuídos por intocáveis 

revendedores e só então consumidos. Além disso, a pessoa encarregada de 

prestar o serviço é parte dele. 

 Variabilidade: os serviços dependem de por quem, onde e quando são 

fornecidos, por isso são altamente variáveis. Para controlar a qualidade, as 

empresas de prestação de serviços podem tomar três providências: investir em 

bons processos de contratação e treinamento; padronizar o processo de 

execução do serviço em toda a organização; e acompanhar a satisfação do 

cliente. 

 Perecibilidade: os serviços não podem ser estocados. A perecibilidade 

não é um problema quando a demanda é estável. Porém, quando a demanda 

oscila as empresas prestadoras de serviços tem problemas. 

Kotler apud Crocco (2006, p. 17) afirma que “é difícil administrar uma empresa de 

serviços através do uso da abordagem de marketing tradicional, pois o resultado do serviço é 

influenciado por um conjunto de variáveis, tais como: o ambiente, o atendimento, a tecnologia 

utilizada, etc.”.  

Segundo Crocco (op. cit.) o marketing de serviços está voltado ao atendimento que o 

consumidor deseja, em interpretar e satisfazer as necessidades e quais as influências que o 

levam a tal comportamento. É indispensável para as empresas, disponibilizarem serviços de 
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qualidade e que disponha das necessidades e desejos dos consumidores, pois um serviço mal 

executado causará insatisfação ao cliente. 

 

O Marketing de Serviços foca no usuário buscando identificar, sob sua ótica, a real 

experiência dele com a organização e seus serviços. É uma atividade tática que 

orienta os gestores de atendimento, serviços e pós-venda para melhor conduzirem e 

decidirem as ações junto a eles. Tudo para que a experiência do cliente seja a melhor 

possível dentro do nível de atendimento e serviços prometido e esperado. 

(MIYASHITA, 2011, p. 2). 

 

 

4.1.2. Serviço hoteleiro 

 

 

Segundo Castelli, apud Eliziário (2011, p. 28), os serviços de hotelaria são 

classificados da seguinte maneira: 

 Tangível/material, pois oferece uma infraestrutura de suporte para o uso de seus 

clientes; e intangível/imaterial, ao oferecer um ambiente de hospitalidade e 

proporcionar diversas sensações e sentimentos. 

 Estático, sendo o elemento móvel, o cliente, que se desloca até o hotel e efetua o 

consumo; 

 Não estocável, pois as unidades habitacionais não ocupadas no dia, não podem ficar 

no estoque para o dia seguinte, ocorrendo perdas; 

 A produção, a distribuição e o consumo ocorrem de forma simultânea e conta com a 

presença do consumidor no processo produtivo; 

O serviço hoteleiro é considerado um serviço de alto contato com o cliente, onde o 

tempo de prestação é alto e deve sempre estar em constante aperfeiçoamento, garantindo que 

o cliente se sinta satisfeito e suprindo necessidades individuais.  

 

 

4.1.3. Qualidade em serviços 

 

 

A qualidade é um dos diferenciais das empresas que prestam serviços sem o 

acompanhamento de um produto tangível. Os clientes que usufruírem dos serviços procurarão 

por sinais de qualidade como uma certeza de que o serviço foi bem executado pelo prestador.  
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Kotler e Keller (op. cit., p. 406) destacam que “a qualidade do serviço de uma empresa 

é testada sempre que o serviço é prestado”. 

 

Uma empresa prestadora de serviços pode sair ganhando ao executar um serviço 

com qualidade consistentemente superior à da concorrência e superar as expectativas 

dos clientes. As expectativas são formadas pelas experiências anteriores dos clientes, 

pelo boca-a-boca e pela propaganda. Depois de receber o serviço, os clientes 

confrontam o serviço percebido com o serviço esperado. Se o serviço percebido não 

atender às expectativas do serviço esperado, os clientes perderão o interesse pelo 

fornecedor. Se o serviço percebido atender às expectativas ou for além do que se 

esperava, os clientes ficarão inclinados a recorrer novamente ao fornecedor. 

KOTLER (op. cit., p. 459). 

 

Parasuraman, Zeithaml e Berry apud Kotler (op. cit., p. 460) destacam cinco fatores 

que determinam a qualidade dos serviços: 

1. Confiabilidade: a habilidade de desempenhar o serviço exatamente como 

prometido. 

2. Capacidade de resposta: a disposição de ajudar os clientes e de fornecer o 

serviço dentro do prazo estipulado. 

3. Segurança: o conhecimento e a cortesia dos funcionários e sua habilidade de 

transmitir confiança e segurança. 

4. Empatia: a atenção individualizada dispensada aos clientes. 

5. Itens tangíveis: a aparência das instalações físicas, dos equipamentos, dos 

funcionários e do material de comunicação. 

Para o consumidor, um serviço de qualidade é aquele que traz satisfação de suas 

necessidades. Las Casas (op. cit., p. 89) destaca que a “qualidade em serviços está ligada à 

satisfação. Um cliente satisfeito com o prestador de serviços estará percebendo um serviço 

como de qualidade”. 

A qualidade para o consumidor, segundo Kotler (1998), é a totalidade de aspectos e 

características de um produto ou serviço os quais proporcionam a satisfação de suas 

necessidades declaradas e implícitas. 

Las Casas (op. cit.) acredita que a qualidade é um dos diferenciais na prestação de 

serviços, com isso é sempre avaliada, tanto internamente, entre os funcionários, como 

externamente, com os clientes. 

Las Casas (op. cit., p. 93) destaca cinco aspectos que os clientes geralmente 

consideram ao avaliar uma prestação de serviço: 

 Tangibilidade: os clientes tendem a avaliar toda a evidência possível nos 

prestadores de serviços. Escritório, layout, equipamentos e máquinas utilizados, 
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aspectos de higiene e aparência dos funcionários ajudam a formar uma 

impressão; 

 Confiança: refere-se à capacidade de um prestador de serviços de prestar 

serviços de forma segura e correta; 

 Responsividade: a capacidade de prestar serviços com boa vontade e prontidão 

também é avaliada pelos clientes. Nada mais desagradável do que alguém entrar 

num estabelecimento e os funcionários permanecerem parados, sem dar-lhe a 

devida atenção, ou, então, tratá-lo com desprezo; 

 Autoconfiança: os clientes observam a capacidade dos prestadores de serviços de 

prestarem serviços que gerem confiança por meio de conhecimento e cortesia; 

 Empatia: refere-se ao cuidado, atenção individualizada, aspecto de o funcionário 

da empresa colocar-se no lugar do consumidor, a fim de prestar serviços 

adaptados às reais necessidades de cada um. 

Fiebig et. al. (2011) ressaltam que a “qualidade de um serviço - ou mesmo de um 

produto - é definida pelo cliente. Em última análise, qualidade nada mais é que o atendimento 

das expectativas do cliente, e só este pode avaliar o quanto o serviço foi bom ou não”. 

 

 

4.2. RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 

 

 

Menshhein (2007a) destaca que o relacionamento com o cliente é uma das estratégias 

de maior evidência no mundo atualmente, mas o profissional de marketing deve conhecer as 

variáveis do mercado para criar os vínculos entre o consumidor e a organização. Para o autor, 

fidelizar o cliente é um investimento de longo prazo e as empresas não utilizam as estratégias 

para diferenciar no mercado seus produtos e serviços dos concorrentes. 

 

O que ocorre é a falta de preparo para atender este consumidor que hoje tem muito 

mais conhecimento sobre os produtos que qualquer vendedor de uma loja, a 

informação está disponível a qualquer hora do dia na internet, o que permite que o 

consumidor possa comprar o que realmente necessita ou deseja. (MENSHHEIN, op. 

cit.). 

 

Kotler e Armstrong (op. cit., p. 10) destacam: 
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Tradicionalmente, os profissionais de marketing têm como objetivo atrair novos 

clientes e fazer transações com eles. Entretanto, no ambiente de marketing de hoje, 

mudanças demográficas e econômicas, além de fatores competitivos, fazem com que 

haja poucos novos clientes para buscar. Os custos para atrai-los são altos. Assim, 

apesar de ser muito importante encontrar novos clientes, o mais importante é reter 

clientes lucrativos e construir relacionamentos duradouros com eles. 

 

Kotler (1995, p. 57) destaca cinco níveis de relacionamento com os consumidores: 

 Básico: O vendedor vende o produto, mas não contata o cliente novamente. 

 Reativo: O vendedor vende o produto e estimula o cliente para procurá-lo se tiver 

qualquer dúvida ou reclamação. 

 Responsável: O vendedor telefona ao cliente logo após a venda para checar se o 

produto está atendendo suas expectativas. Ele solicita também do cliente quaisquer 

sugestões para melhoria do produto e possíveis desapontamentos. Estas informações 

ajudam a empresa a melhorar continuadamente sua oferta. 

 Proativo: O vendedor telefona ao cliente de vez em quando para informar sobre 

melhores usos do produto ou sobre a utilidade de novos produtos. 

 Parceria: A empresa trabalha continuamente com o cliente para descobrir maneiras de 

ele economizar ou ajudá-lo a usar melhor o produto. 

 

O mercado é dinâmico, o consumidor conhece cada vez mais os produtos e serviços 

ofertados e chega em qualquer lugar mais informado, por isso é importante que toda 

a organização esteja preparada para criar um relacionamento com o consumidor, 

chegando ao sucesso e permitindo um feedback positivo na maior parte do tempo. 

(MENSHHEIN, op. cit.). 

 

 

4.2.1. Atendimento ao cliente 

 

 

Para o cliente o atendimento é um dos pontos essenciais para que ele mantenha o 

contato com a empresa e volte a adquirir os serviços. Ao ser bem atendido, ele percebe que 

para a empresa, além de vender seu serviço e obter lucro, a satisfação do cliente em relação ao 

atendimento e ao serviço prestado, é um dos itens de maior importância. 

 

O cliente é a figura principal de todo o processo organizacional. É necessário que as 

decisões empresariais e tarefas operacionais levem em consideração as necessidades 

e expectativas do consumidor e tentem superá-las, para atender ao requisito de 

satisfazer completamente o cliente.  OLIVEIRA apud MUNARÃO (2006, p. 10). 

 



 31 

Menshhein (2007b) destaca que o atendimento é o contato direto do cliente com a 

empresa e é neste momento que a interação permite ou não um ser fiel ao outro. Um 

atendimento eficaz é um requisito básico, onde permite a empresa demonstrar seu ambiente, 

para assim o cliente elaborar a imagem em sua mente. 

Menshhein (2007c) aponta seis itens que podem fortalecer o atendimento ao cliente, 

são eles: 

 Treinamento constante da força de vendas: o consumidor sempre espera o 

mínimo no atendimento que recebe nas empresas que frequenta; 

 Respeito às necessidades do consumidor: para o autor, quem atende deve sempre 

ajudar o consumidor a encontrar o produto ou serviço adequado as suas 

necessidades e desejos.  

 Foco as estratégias de fidelização da empresa: o autor destaca que “ao atender 

um cliente, deve-se saber que a empresa está ali para ofertar o melhor produto 

ou serviço que o consumidor necessita, por isso é vital atendê-lo da melhor 

forma, respeitando a decisão de escolha do cliente”;  

 Ética no atendimento: desvalorizar os produtos e serviços dos concorrentes tende 

a afastar os clientes das empresas, para o autor “o consumidor sempre busca uma 

empresa que lhe faça um atendimento limpo, que vise atender seus desejos e 

necessidades sem ofender um terceiro”;  

 Comunicação eficiente: ouvir o cliente e saber dar a atenção necessária para o 

que ele deseja, irá tornar a comunicação entre consumidor e empresa mais 

eficiente;  

 Opinião sobre o atendimento: com uma opinião de seus clientes, as empresas 

podem aperfeiçoar seu atendimento e corrigir os pontos destacados como 

insuficientes. 

Menshhein (op. cit.) destaca que o melhor atendimento é aquele que atende as 

necessidades e desejos dos clientes da melhor maneira e que consiga satisfazê-los.  

“Atender ao cliente não é realizar todos os seus sonhos, mas fazer com que ao menos 

82% de seus desejos e necessidades sejam satisfeitos no mercado e pela sua empresa, gerando 

a fidelização do consumidor”. (MENSHHEIN, 2007d). 

 

 

4.3. SATISFAÇÃO 
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Segundo Kotler (op. cit., p. 58) “satisfação consiste na sensação de prazer ou 

desapontamento resultante da comparação do desempenho (ou resultado) percebido de um 

produto em relação às expectativas do comprador”. 

Com um mercado cada vez mais competitivo onde os consumidores têm inúmeros 

produtos e serviços para escolher, as empresas precisam se destacar para se manter no 

mercado e um dos desafios é a satisfação do consumidor. Os profissionais de marketing criam 

ações para atingir as expectativas dos compradores e mantê-los satisfeitos com os serviços das 

empresas. 

A satisfação do cliente depende do desempenho do serviço em relação ao esperado por 

ele. De acordo com Kotler & Armstrong (op. cit.) se o desempenho e os atributos do serviço 

não atingir o esperado, o consumidor se sentirá insatisfeito, se atingir, o cliente ficará 

satisfeito e voltará a procurar novamente os serviços. 

 

Atributos de insatisfação são aqueles que os clientes consideram como requisito 

básico do serviço, ou seja, um bom desempenho nesses atributos não é capaz de 

melhorar a avaliação da organização pelo cliente, porém um desempenho fraco irá 

gerar insatisfação nos consumidores. Atributos de satisfação são aqueles que 

recebem mais elogios do que reclamações, isto é, são capazes de surpreender o 

cliente, pois não são esperados. BRANCO et. al. (2010). 

 

Kotler (op. cit., p. 58) destaca que as empresas “estão objetivando a alta satisfação 

porque clientes meramente satisfeitos mudam facilmente de fornecedor quando aparece uma 

oferta melhor. Os que estão altamente satisfeitos são muito menos propensos a mudar”. 

Kotler e Keller (op. cit.) acreditam que os clientes formam suas expectativas através 

de experiências das compras anteriores, opiniões de pessoas que já utilizaram os serviços e/ou 

produtos e na informação da equipe de marketing da empresa.  

Segundo a empresa de consultoria Forum Corporation apud Kotler e Keller (ibid., p. 

143), “para que todos esses pequenos contatos resultem em fidelidade do cliente, as empresas 

têm de criar „experiências de marca‟ para ele”. Com pequenos detalhes, as empresas podem 

conquistar os seus clientes. Em um Hotel, por exemplo, pode ser pela decoração diferenciada, 

pela facilidade de acesso a internet, o bom atendimento na chegada e saída e a facilidade da 

empresa em passar as informações necessárias para o cliente. 
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4.4. PESQUISA DE MARKETING 

 

 

A pesquisa de marketing é importante para a empresa medir o nível de satisfação de 

seus clientes e saber em qual item os consumidores estão insatisfeitos, e assim, tomar medidas 

para que o cliente permaneça fiel à empresa.  

Segundo Malhotra (2006, p. 36) “pesquisa de marketing é a identificação, coleta, 

análise e disseminação de informações de forma sistemática e objetiva e o uso de informações 

para melhorar a tomada de decisões relacionada com a identificação e solução de problemas e 

oportunidades em marketing”. 

Pesquisa de marketing é o planejamento, coleta, análise e a apresentação sistemática 

de dados e descobertas relevantes sobre uma situação específica de marketing enfrentada por 

uma empresa. KOTLER (op. cit, p. 125). 

Malhotra (ibid., p. 37) classifica as pesquisas de marketing conforme a figura 1. 

 

Figura 1: Uma classificação de pesquisas de marketing. 

Fonte: Malhotra (op. cit., p. 37). 

 

A pesquisa para identificação de problema, segundo Malhotra (ibid.) é realizada para 

ajudar a identificar problemas que não aparecem na superfície da empresa, mas que podem vir 

a aparecer no futuro. Após identificar o problema, é realizada a pesquisa para a solução do 
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problema, para assim se chegar a uma solução. Os resultados que se obtém nessa pesquisa, 

são usados para tomar as decisões necessárias para a resolução do problema. 

Malhotra (op. cit., p. 100 e 101) destaca duas fases para uma boa pesquisa de 

marketing: 

a) Pesquisa Exploratória/Qualitativa: Para o autor, “a pesquisa exploratória é 

significativa em qualquer situação na qual o pesquisador não dispõe de entendimento 

suficiente para prosseguir com o projeto de pesquisa. A pesquisa exploratória se 

caracteriza por flexibilidade e versatilidade com respeito aos métodos, porque não são 

empregados protocolos e procedimentos formais de pesquisa”. A pesquisa qualitativa 

serve para o pesquisador encontrar os indicadores de uma pesquisa para auxiliar na 

formação do instrumento para a coleta dos dados da próxima fase. “A pesquisa 

qualitativa serve como o primeiro passo para o estudo de um fenômeno de satisfação 

sobre o qual ainda não se tem ideias bem definidas ou sobre o qual falta orientação 

quanto ao próprio rumo do esforço de mensuração que se pretende desenvolver.” 

MOTTA apud CUNHA (2007, p. 36). 

b) Pesquisa Descritiva/Quantitativa: Para Malhotra (op. cit., p. 102) a pesquisa descritiva 

“é marcada por um enunciado claro do problema, por hipóteses específicas e pela 

necessidade detalhada de informações”. Nessa fase, o pesquisador elabora o 

instrumento de pesquisa e, após a aplicação, quantifica os dados obtidos pela pesquisa. 

Motta apud Cunha (op. cit., p. 36) destaca que “esse tipo de pesquisa objetiva dar 

tratamento estatístico às respostas dos clientes na mensuração da satisfação, com o 

propósito de quantificar os graus de satisfação, a direção e a magnitude do esforço de 

melhoria”. 

Um dos tipos de pesquisa de marketing é a pesquisa de satisfação. No item abaixo, ela 

será explorada com mais detalhes. 

 

 

4.4.1. Pesquisa de satisfação  

 

 

A empresa deve medir a satisfação com regularidade porque a chave para reter 

clientes está em satisfazê-los. Em geral, um cliente altamente satisfeito permanece 

fiel por mais tempo, compra mais à medida que a empresa lança produtos ou 

aperfeiçoa aqueles existentes, fala bem da empresa e de seus produtos, dá menos 

atenção a marcas e propagandas concorrentes e é menos sensível a preço.  

(KOTLER e KELLER, ibid., p. 144). 
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A pesquisa de satisfação consiste em medir o nível e a qualidade dos serviços de uma 

empresa através da avaliação de seus clientes. Ela auxilia as empresas na tomada de decisões 

para melhorias em atendimento, qualidade, prestação de serviços, entre outros. 

De acordo com Hoffman e Bateson apud Nunes (2010, p. 24) as “pesquisas de 

satisfação constituem um meio formal de retorno do cliente para a empresa, que pode 

identificar problemas existentes ou em potencial”. 

Para Almeida (2007) “o conhecimento do que pensa, sente e deseja o consumidor é 

componente fundamental para subsidiar a tomada de decisão e sem esse norte é muito mais 

difícil obter resultados satisfatórios nos negócios”.  

Rossi e Slongo (1998) destacam que as informações sobre a satisfação dos clientes é 

uma das maiores prioridades de gestão das empresas que se preocupam com a qualidade de 

seus produtos e serviços e com os resultados perante seus clientes. 

 

Empresas que possuem altos níveis de satisfação dos seus clientes, também possuem 

lucros superiores. Além disso, a pesquisa de satisfação de clientes traz outros 

benefícios para as empresas como: informações sobre as necessidades dos clientes, 

relacionamento com os clientes e percepção dos clientes sobre a empresa. ROSSI E 

SLONGO apud PRATES (2006, p. 34). 

 

Para o sucesso de uma pesquisa, é fundamental que os indicadores gerados sejam 

valorizados pelos clientes na relação deles perante a empresa. Um erro nesses indicadores 

pode comprometer toda uma pesquisa. (ROSSI e SLONGO, op. cit.). 

O marketing trabalha com a satisfação das necessidades e desejos dos clientes já 

existentes e visa atrair novos. A pesquisa de satisfação é de extrema importância para as 

empresas que se preocupam em manter esses clientes, satisfazendo-os através de um serviço 

de qualidade e que suprem as expectativas dos consumidores. Uma das vantagens para as 

empresas de realizar uma pesquisa é descobrir o que os clientes necessitam e quais os serviços 

que estão suprindo essa necessidade. A pesquisa auxilia na tomada de decisões futuras e na 

reformulação dos itens insatisfatórios mencionados pelos consumidores. 

 

 

 

 

 



 36 

 

 

 

 

 

5. COLETA E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

 Neste capítulo serão expostos os resultados da pesquisa quantitativa em forma de 

gráficos e interpretados.  

 

 

5.1. Etapa quantitativa 

 

 

Na etapa quantitativa são apresentados os resultados da aplicação do questionário com 

33 clientes do Hotel, aplicado no mês de agosto de 2012, e respondidos por pessoas não 

selecionadas, mas que se disponibilizaram a respondê-lo.  

 

 

5.1.1. Perfil dos clientes 

 

 

 Primeiramente foram definidos os perfis dos clientes através do sexo (Gráfico 01) e da 

idade (Gráfico 02), para assim conhecer o público que esta sendo estudado na pesquisa. 
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Gráfico 01: Perfil dos clientes por sexo 

Fonte: Pesquisador 

 

 Nota-se que o maior público que o hotel abrange é masculino, com 85% dos 33 

questionários respondidos e apenas 15% se constitui do público feminino. Acredita-se que 

esta diferença acontece devido o alto índice de homens no ramo de vendas e prestações de 

serviços em geral. 

 

 
Gráfico 02: Perfil dos clientes por idade 

Fonte: Pesquisador 

 

 No perfil dos clientes por idade, foram utilizados três diferentes faixas de idades, 

variando de menos de 20 anos até mais de 40 anos. Com 70%, a média de idade dos clientes 

do hotel está entre 20 a 40 anos. O restante dos questionados apresentam idade maior de 40 

anos, com um percentual de 30%. Percebe-se que o hotel não atinge jovens com menos de 20 

anos, para confirmar, o percentual foi zero. 
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5.1.2. Qualidade dos serviços 

 

 

 Nesta etapa foi avaliada a qualidade dos serviços prestados pelo hotel. 

 

A qualidade nos serviços pode ser definida em termos de atendimento às 

expectativas dos clientes como sendo os padrões de desempenho de uma 

empresa. Somente a qualidade baseada na satisfação dos clientes produz 

recompensas reais para a companhia em termos de lealdade de seus clientes e 

na imagem positiva da empresa no mercado. Paladini, apud Eliziário (op. cit., 

p. 13). 

 

 
Gráfico 03: Atendimento no check-in 

Fonte: Pesquisador 

 

 O atendimento recebido na hora do check-in do hotel (Gráfico 03), considerado um 

forte aliado na diferenciação, foi apontado como ótimo por 58% dos clientes que responderam 

o questionário, os 42% restantes foi apresentado como um atendimento bom. Nota-se que as 

opções regular, ruim e péssimo não foram mencionadas pelos questionados. 
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Gráfico 04: Recepcionistas aptos a solucionar dúvidas e resolver problemas 

Fonte: Pesquisador 

 

 Nesta etapa foi questionado se os recepcionistas estão aptos a solucionar todas as 

dúvidas e resolver problemas apresentados pelos clientes. As respostas foram unânimes, com 

100% dos 33 questionários respondidos. 

 

 
Gráfico 05: Acomodações 

Fonte: Pesquisador 

 

 As acomodações foram avaliadas como ótimas, com 58% e como boas, com 42%. Os 

itens de insatisfação, como regular, ruim e péssimo, não foram mencionados. Nota-se que os 

cômodos do hotel apresentam-se como um item de satisfação pelos clientes frequentadores do 

hotel. 
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Gráfico 06: Serviço de Limpeza Geral 

Fonte: Pesquisador  

 

 No item de serviços de limpeza, o hotel apresenta uma satisfação perante seus clientes. 

Foram avaliados como ótimos por 76% dos clientes e como um serviço bom por 24%. 

 

 
Gráfico 07: Serviço de Lavanderia 

Fonte: Pesquisador 

 

 Os serviços de lavanderia são um diferencial que o hotel apresenta a seus clientes. 

Porém, conforme mostrado no gráfico 07, 91% dos clientes que responderam ao questionário 

não utilizou o serviço, alguns apontaram como um serviço pouco divulgado pelo hotel, por 

não conter em seus aposentos os valores das peças. Outros apresentaram como um serviço que 

deve ser utilizado por pessoas com estadia maior que apenas uma noite. Porém a demanda não 

é zero, pois 9% dos clientes utilizaram os serviços disponíveis.  
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Gráfico 08: Qualidade dos Serviços Gerais  

Fonte: Pesquisador 

 

 Os serviços gerais do hotel foram analisados como ótimos com 55% e como bom com 

45%. Os itens de insatisfação que poderiam ser respondidos, não foram mencionados. 

Segundo Las Casas apud Segalotto (2006, p. 11), “uma empresa deve oferecer a seus 

clientes serviços devidamente planejados, e com qualidade, pois assim será gerada a 

satisfação do cliente que irá voltar novamente, bem como indicará para seus conhecidos”. 

 

 
Gráfico 09: Conforto nas Dependências 

Fonte: Pesquisador 

 

 Nesta etapa foi questionado o conforto nas dependências do hotel, tanto em seus 

apartamentos, como na recepção e no café da manhã. 42% dos clientes analisaram que o 

conforto está ótimo, 58% apresentam uma análise boa sobre esta etapa. 
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Gráfico 10: Opções no café da manhã 

Fonte: Pesquisador 

 

 As opções do café da manhã, algumas citadas no capítulo do Ambiente 

Organizacional, satisfazem 91% dos clientes que responderam ao questionário. Os clientes 

insatisfeitos, 9%, apontaram que faltam opções para diabéticos, outros acham que o hotel 

poderia tornar o café da manhã típico da região, com pães e doces diferenciados. 

 

 
Gráfico 11: Infraestrutura Geral 

Fonte: Pesquisador 

 

 A infraestrutura do hotel foi analisada como ótima por 42%, 48% acham boa e 10% 

dos clientes mencionaram como regular, alguns apresentaram a opção de o estacionamento 

não estar ligado ao hotel. 
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Gráfico 12: Preço X Qualidade 

Fonte: Pesquisador 

 

 
Gráfico 13: Valor praticado está de acordo com a qualidade oferecida 

Fonte: Pesquisador 

 

 Nesta etapa foi questionada qual a preferência dos clientes em relação a preço e 

qualidade. 9% preferem uma qualidade boa, sem levar muito em conta o preço. Outros 3% 

preferem um preço melhor, sem se importarem com a qualidade, e 88% preferem uma boa 

qualidade e um bom preço. Destes, 100% acreditam que o valor praticado pelo hotel está de 

acordo com a qualidade oferecida. 

Otto (2010) menciona que “para o hóspede, a qualidade de um hotel está na percepção 

de qualidade que ele entende que recebeu versus a percepção do quanto ele pagou. Um 

conceito mais abrangente do conhecido “custo x benefício””. 
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Gráfico 14: Como o hóspede ficou sabendo do Hotel 

Fonte: Pesquisador 

 

Segundo Azevedo (p. 01) “A divulgação de um produto tem como objetivo construir 

uma imagem favorável na mente dos consumidores atuais e em potencial. Em outras palavras: 

a divulgação coloca a empresa entre as elegíveis para atender às necessidades do comprador”. 

 Nesta etapa os clientes responderam como ficaram sabendo do novo hotel. 12% 

ficaram sabendo através do site, onde o hotel apresenta suas acomodações, serviços prestados 

e tarifas praticadas. 67% dos questionados foram indicados por outras pessoas. A propaganda 

de TV, que o hotel utilizou no começo de seus serviços, apresentou um percentual zero. O 

restante dos clientes, responderam a opção de outro, como indicação de agência de turismo, 

propagandas em supermercados e empresas da cidade e placa de divulgação na entrada da 

cidade. 

A instituição Sebrae destaca que “o primeiro e mais barato meio para a divulgação de 

um produto é o infalível boca a boca. Para ele surtir efeito, o produto/negócio precisa falar por 

si, vender-se sozinho”.  Para ele, há muitas formas de divulgação dos serviços e produtos de 

uma empresa, dentre eles a televisão, a internet e o jornal impresso. 

Percebe-se o alto grau de satisfação dos clientes que frequentam o hotel, através de 

todos os questionários respondidos. Poucos aspectos foram considerados como insatisfatórios, 

com isso nota-se que o hotel atinge o objetivo dos seus hóspedes, apesar de ter itens a 

melhorar, como a estrutura do estacionamento. 

 

“A satisfação ou insatisfação é um julgamento que incide após a escolha e uso de um 

produto ou serviço. A avaliação que o consumidor faz sobre o desempenho de um 

determinado produto está diretamente ligada à percepção de qualidade deste, ou seja, 

a comparação entre a expectativa e o desempenho real”. Mowen e Minor apud 

Souza, (2006, p. 31). 



 45 

Para que o cliente sinta-se satisfeito com os serviços oferecidos pela empresa, a 

mesma precisa sempre estar atualizada sobre a opinião deste cliente e procurar alcançar as 

necessidades e desejos através de um serviço bem prestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

 

 

 

 

 

6. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 

Após a coleta dos dados, através da aplicação do questionário com os clientes do hotel, 

será apresentado neste capítulo sugestões de melhorias, para um melhor atendimento e 

relacionamento com o cliente, garantindo a satisfação dos mesmos. 

a) Acessibilidade: conforme mencionado no capítulo de apresentação da empresa, foi 

destacado que não há acesso para portadores de deficiência física ou algum tipo de 

impedimento de locomoção, pois o hotel possui escadas na entrada e no acesso aos 

quartos.  

O Ministério do turismo, apud Neto (2011, p. 32) destaca que acessibilidade é:  

 

Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 

espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de 

transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por 

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

Sugere-se que sejam colocados dois elevadores, um na parte externa, para o 

acesso na recepção, e outro que proporcione um melhor acesso das pessoas até os 

apartamentos. De acordo com o ANEXO A, a empresa foi contatada para realizar 

uma visita à empresa e um levantamento de custos (orçamento) que diz respeito à 

aquisição e instalações de dois elevadores, e não foi obtido retorno. 

b) Manter questionário de satisfação: a manutenção regular de um questionário foi 

mais uma das sugestões dos hóspedes que responderam ao questionário. Ao manter 

o questionário, o hotel ficará em constante atualização sobre o que cada cliente 

necessita e qual o nível dos serviços que estão sendo prestados. A sugestão é que 

os questionários sejam aplicados com uma periodicidade de um ano de intervalo, 

para assim os serviços que não agradam os clientes, não se mantenham muito 

tempo sem a percepção do hotel. Os questionários podem ser colocados nos 

apartamentos e entregues na recepção no horário do check-out (saída), havendo a 
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possibilidade de uma urna para que os mesmo sejam depositados, sem a 

identificação dos entrevistados. A tabulação e interpretação dos dados devem ser 

feitas pelo gerente da empresa, o mesmo repassa os resultados e alterações aos 

colaboradores. 

c) Investimento em propaganda: a manutenção de placas nas duas entradas da cidade 

é uma das opções de investimento, para aquele cliente que chegar à cidade e não 

conhecer o hotel. Conforme contato com a empresa Simoni Publicidade, placas 

com as dimensões de 3x4m e/ou 3x9,30m o investimento varia de R$200,00 a 

R$360,00 dependendo do tempo que a placa é mantida e a sua iluminação. Outra 

forma de propaganda é a divulgação do site da empresa, através do incentivo dos 

funcionários para que os clientes realizem as reservas pelo sistema web, que a 

empresa mantenha o site sempre atualizado, com notícias da cidade e curiosidades 

sobre hotelaria.   

d) Abajur para leitura: um abajur colocado sobre um dos bidês das camas é um 

investimento para a comodidade dos clientes. O hotel possui apenas um abajur na 

recepção, que é emprestado para o hóspede quando este necessita. O custo 

aproximado desta sugestão é de R$1.200,00, com base nos valores do site 

http://www.luzetc.com.br/loja/, podendo sofrer alterações, devido valor de frete e 

formas de pagamento.  

e) Travesseiros de melhor qualidade: uma das sugestões dadas pelos hóspedes ao 

responderem o questionário, é a melhora na qualidade dos travesseiros dos 

apartamentos. Este é outro investimento para a comodidade e satisfação dos 

clientes. O custo aproximado de travesseiros novos é R$725,00, conforme valores 

pesquisados no site http://www.altenburgstore.com.br/, podendo sofrer alterações, 

devido formas de pagamento. A empresa responsável também foi contatada e 

nenhum retorno foi obtido. 

 

Investimentos que proporcionem satisfação e melhor atendimento ao público servem 

sempre como benefícios para quem os implanta, pois um cliente que sente que a empresa está 

preocupada com o bem-estar e em satisfazer as necessidades, irá querer usufruir dos serviços 

sempre que necessitar. Os benefícios são a comodidade, satisfação e bem-estar de clientes, 

como também o destaque da empresa perante seus concorrentes e consequente destaque no 

ambiente que deseja atingir. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 A satisfação de clientes e os benefícios que surgem com isso, são cada vez mais 

propícios para que uma empresa conquiste novos clientes e mantenha os já existentes. Por 

isso, a pesquisa de satisfação através da opinião destes clientes é de suma importância. 

Segundo Lucinda (2010, p. 123), “o principal objetivo da pesquisa de satisfação é obter um 

retorno sobre as impressões dos clientes sobre o que estamos oferecendo a eles”. 

O objetivo principal deste trabalho foi analisar a satisfação dos clientes do Hotel Sol 

Ville em relação aos serviços prestados. Com os dados obtidos, notou-se o alto grau de 

satisfação com os serviços e a qualidade destes. A manutenção na qualidade dos serviços é 

um dos pontos importantes para que as próximas pesquisas se mantenham neste grau.  

A pesquisa foi aplicada para os hóspedes sem seleção e 33 dos questionários foram 

respondidos, notou-se que mais da metade dos clientes do hotel são constituídos do sexo 

masculino e com idade entre 20 e 40 anos. As soluções de problemas e o atendimento ao 

público foram os aspectos de maior satisfação entre os questionados. 

Na questão sobre a preferência entre preço versus qualidade, os clientes confirmam 

que o hotel está praticando um valor de tarifa adequado para a qualidade oferecida de seus 

serviços e acomodações.  

É importante também que sejam analisados os pontos que não foram apontados como 

satisfatório, como a qualidade de travesseiros e a falta de acessibilidade, para que com as 

sugestões dadas neste trabalho, a empresa consiga melhorar seu atendimento e analisar os 

investimentos necessários, para que esses se revertam como benefícios aos clientes. 

Sugestiona-se a manutenção de um questionário de satisfação com uma periodicidade 

de um ano, aplicado com os hóspedes e tabulado pelo gerente do hotel. Para assim, se ter 

sempre uma ideia das necessidades dos clientes e como está a qualidade dos serviços 

prestados. Para a acessibilidade, um item de grande importância para empresas que desejam 

se tornar referência de mercado, foi sugerida a implantação de elevadores para um melhor 

acesso. 
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Os resultados obtidos nesta pesquisa servirão de base para futuras tomadas de decisões 

e reformulações necessárias para um melhor atendimento aos clientes e consequente melhora 

no relacionamento cliente e empresa. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO 

 

 

Questionário de Satisfação 

 

Sexo 

(   ) Masculino 

(   ) Feminino 

 

Faixa Etária 

(   ) Até 20 anos 

(   ) De 20 a 40 anos 

(   ) Mais de 40 anos 

 

Avaliação: 

 

1. O atendimento que você recebeu no momento do check-in, você considera: 

(   ) Ótimo 

(   ) Bom 

(   ) Regular 

(   ) Ruim 

(   ) Péssimo 

 

2. Os recepcionistas se mostraram aptos a solucionar suas dúvidas e resolver problemas 

no que fosse preciso? 

(   ) Sim 
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(   ) Não 

 

3. Em relação às acomodações, você considera: 

(   ) Ótimo 

(   ) Bom 

(   ) Regular 

(   ) Ruim 

(   ) Péssimo 

 

4. Com relação ao serviço da limpeza geral do hotel, você considera: 

(   ) Ótimo 

(   ) Bom 

(   ) Regular 

(   ) Ruim 

(   ) Péssimo 

 

5. O serviço de lavanderia, quando utilizado, atendeu as suas expectativas? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não utilizei 

Se não, por quê? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6. Em relação à qualidade dos serviços gerais do Hotel, você considera: 

(   ) Ótimo 

(   ) Bom 

(   ) Regular 

(   ) Ruim 

(   ) Péssimo 

 

7. O conforto nas dependências do hotel, você considera: 

(   ) Ótimo 

(   ) Bom 
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(   ) Regular 

(   ) Ruim 

(   ) Péssimo 

 

8. As opções no café da manhã satisfazem as suas expectativas? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Se não, por quê? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

9. A infraestrutura geral do hotel, você considera: 

(   ) Ótimo 

(   ) Bom 

(   ) Regular 

(   ) Ruim 

(   ) Péssimo 

 

10. O que você prefere? Preço ou qualidade? 

(   ) Preço 

(   ) Qualidade 

Se ambos, o valor praticado pelo hotel, está de acordo com a qualidade oferecida? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

11. Como ficou sabendo do hotel? 

(   ) Site 

(   ) Indicação de outra pessoa 

(   ) Propaganda de TV 

 (   ) Outro. Qual? __________________________________________________ 

 

12.  Sugestões (opcional):_______________________________________________ 

___________________________________________________ 

 



 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

 

 

 

 

 

ANEXO A – CONTATO EMPRESA THYSSEN KRUPP ELEVADORES 

 

 

 

 

 

 

 


