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RESUMO: 

 

SILVA, Lidiane Pigatti. Métodos, princípios e valores organizacionais: a questão 

do treinamento e a excelência da prestação dos serviços hoteleiros. Um estudo de 

caso da JW Marriott Rio de Janeiro. 2014. 53 p. Monografia (Graduação em 

Hotelaria). Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro, Seropédica, RJ. 2014. 

 

Cada dia mais as empresas prestadoras de serviço se dão conta de quão valioso é 

seu capital humano, já que, só ele pode oferecer um atendimento personalizado 

trazendo diferenciais competitivos para sua empresa. Com isso esta monografia 

apresenta um breve estudo sobre a importância do fator humano e de treinamentos 

bem planejados para preparar e desenvolver esse capital, atingindo assim a 

excelência no atendimento. Dessa maneira, esse estudo teve como objetivo geral 

expor princípios que sustentam a lógica e a importância do processo de capacitação 

e treinamento em organizações hoteleiras, demonstrando, através de uma pesquisa 

Primeiramente, a pesquisa pretendeu mostrar, através de bibliografia, a importância 

da excelência no atendimento. Posteriormente foram apontadas as características 

principais do processo de planificação das capacitações e treinamentos 

organizacionais, assim como as da gestão pelo CQT (Controle da Qualidade Total). 

E por fim o trabalho trata de um estudo de caso sobre o JW Marriott Rio de Janeiro, 

avaliando o método Marriott de treinamento de excelência em atendimento e 

prestação de serviço, buscando-se demonstrar sua eficiência, aplicabilidade e 

resultados perante os clientes internos e externos deste estabelecimento. 

 

Palavras-chave: Capital Humano. Excelência em Atendimento. Hotelaria. 

Treinamento. 
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ABSTRACT: 

 

SILVA, Lidiane Pigatti. Methods, principles and organizational values: the 

question of training and excellence in the provision of hotel services. A case study of 

the JW Marriott Rio de Janeiro. 2014. 53 p. Monograph (Undergraduate Hospitality). 

Institute of Applied Social Sciences, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 

Seropédica, RJ. 2014. 

 

Every day more service provider companies realize how valuable is its human 

capital, since only he can offer a personalized service bringing competitive 

advantages for your company. Thus this monograph presents a brief discussion of 

the importance of the human factor and well designed training to prepare and 

develop this capital, thereby achieving excellence in service. This study aimed to 

expose these principles underpinning the logic and the importance of capacity 

building and training process in hotel organizations. First, the research intended to 

show, through literature, the importance of service excellence. They were later 

identified the training of planning main features as well as the management by TQC 

(Total Quality Control). Finally the work is a case study on the JW Marriott Rio de 

Janeiro, assessing the Marriott method of training excellence in care and service 

delivery, seeking to demonstrate their efficiency, applicability and results before the 

internal and external customers this establishment. 

 

Keywords:. Excellence in Service. Hospitality. Human Capital. Training. 

  



8 
 

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SÍMBOLOS  

 

A&B – Alimentos e Bebidas 

BLT – Breakthrough  Leadership Training 

CQT – Controle da Qualidade Total 

ESS – Event Satisfaction Survey  

GR – Guest respond 

GSS – Guest Satisfaction Survey 

GV – Guest Voice 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

PIB – produto Interno Bruto 

POP – Procedimento Operacional Padrão 

RH – Recursos Humanos 

UH – Unidade Habitacional 

  



9 
 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO           10 
 

 

 

 

1. A BUSCA PELA EXCELÊNCIA: PRINCÍPIOS NORMATIVOS À GESTÃO E 
OPERACIONALIZAÇÃO HOTELEIRA        16 
 

 

 

 

2. CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO: PRINCÍPIOS, 
NORMATIVAS E VALORES QUE FOMENTAM A EXCELÊNCIA NO UNIVERSO 
HOTELEIRO           26 
 

 

 

 

3. O PROCESSO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUAS INFERÊNCIAS 
NA OPERAÇÃO HOTELEIRA: UM ESTUDO DE CASO ESTUDO DE CASO DA JW 
MARRIOTT RIO DE JANEIRO         35 
 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS         48 
 

 

 

 

REFERÊNCIAS           50 
 

 

 

 

ANEXOS            70 

 

 

 

 

 



10 
 

INTRODUÇÃO: 

 

Atualmente o termo hospitalidade1 vem sendo amplamente utilizado em várias 

áreas, com as mais diversas formas de utilidade, e na hotelaria isso não é diferente, 

uma vez que sua prática está na essência do espírito que envolve os profissionais 

desse setor. Contudo, muito mais do que se ofertar uma cama confortável ou um 

chuveiro com água quente, a hospitalidade precisa extrapolar os aspectos materiais 

de um empreendimento hoteleiro, preocupando-se com cada detalhe que a 

experiência da hospedagem remete à satisfação e a superação da expectativa de 

um dado cliente.  

Afinal de contas, surpreende-lo, através de contínuas inovações em produtos, 

serviços, técnicas de atendimento mostrasse enquanto um princípio capaz de 

propiciar sua fidelização. Apesar de essa questão assumir papéis principais na 

gestão e operacionalização de um hotel, muitas vezes a prestação de um serviço 

básico é deixada em segundo plano, como por exemplo, oferecer ajuda a um 

hóspede que parece apresentar dúvida ou estar perdido no lobby. As pessoas se 

esquecem de que os mínimos detalhes na hotelaria são os mais importantes. Aquilo 

que pareça ser evidente, não é menos importante aos olhos do hóspede, e quando 

ausente, pode ser o motivo da sua insatisfação. 

Contudo, a prestação de serviço, não se faz somente por equipamentos e 

máquinas tecnológicas. Os associados são a alma da hospitalidade, pois somente o 

capital humano pode oferecer um tratamento diferenciando e personalizado para o 

hóspede. Um empreendimento engajado em oferecer o melhor atendimento e 

superar as expectativas dos hóspedes, se apresenta eficiente quanto à sua 

hospitalidade, pois demonstra que seu foco está voltado para as verdadeiras 

necessidades e desejos de seu cliente. Além disso, a premissa pela excelência no 

atendimento pode se tornar, mais tarde, uma ótima estratégia de marketing às mais 

diversas categorias de meios de hospedagem. 

Nesse contexto, um aspecto importante de ser ressaltado é que  

a excelência no atendimento ao cliente é um dos maiores diferenciais 
competitivos do mercado e o fator principal para o crescimento das vendas 
e a evolução das empresas. Não existe empresa estabilizada que prospere 
e conquiste o mercado sem clientes satisfeitos. Ainda assim, organizações 
de todos os portes persistem em atendê-los com desatenção. 

                                                           
1Grinover (2002, p.26) define hospitalidade como sendo o “ato de acolher e prestar serviços a alguém 
que por algum motivo esteja fora do seu local de domicílio”. 
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Consumidores mais maduros e exigentes com a concorrência, cada dia, 
mais acirrada é uma equação devastadora para as empresas que 
negligenciam o atender bem (GONÇALVES, 2005, p.33). 
 

Devido a tais peculiaridades, os hotéis, principalmente os de luxo2, além de se 

adequarem a tais premissas, vêm se projetando no mercado com aspectos 

diferenciais relacionados a uma tecnologia avançada e estrutura de requinte para 

bem receber os hóspedes. Contudo, apesar destes esforços, tais empreendimentos 

também enxergam o fator humano como aspecto primordial de suas ações de 

planejamento, gerência e operacionalização. Justamente por este capital humano 

ser o aspecto relevante, diferencial e que se faz presente no atendimento e bem 

receber do cliente, podendo criar o “aspecto inusitado” que instiga, cativa e fideliza o 

cliente, promovendo assim, uma avaliação qualitativa de sua estada. A sofisticação 

oferecida por hotéis 05 (cinco) estrelas muitas vezes não se revela somente nas 

unidades habitacionais e áreas sociais, mas também em experiências únicas e 

muitas vezes de caráter singelo, que somente um associado bem treinado pode 

oferecer a esse cliente, como lembrar seu nome e suas preferências durante uma 

refeição. 

 O que se percebe, de maneira sucinta, é que um atendimento diferenciado e 

de qualidade superior, é algo ansiado pelo hóspede que opta por um hotel de luxo, 

onde se cria uma perspectiva de excelência nos serviços pelo investimento feito. Por 

ser um hotel de uma grande e renomada rede, o JW Marriott desperta expectativa, e 

principalmente a comparação dos clientes que já visitaram outras unidades da rede. 

Isso demonstra a importância de um atendimento de primor e a necessidade de um 

treinamento eficiente que garanta um padrão sólido de qualidade de serviço. Afinal 

de contas,  

“qualquer que seja a área da indústria da hospitalidade que se vá gerenciar, 
uma questão deve ficar clara: você está tratando com serviços e não com 
produtos manufaturados. Os serviços são intangíveis e, uma vez errados, 
não podem ser substituídos. O serviço é algo que acontece 
simultaneamente entre o produzir e o servir.” (CAMPOS, 2005, p. 146)  
 

                                                           
2 De acordo com Kroll (2011, pág. 16) os hotéis de luxo poderiam ser compreendidos enquanto 
estruturas hoteleiras capazes de ofertar “acomodações de luxo, instalações e equipamentos de 
excelente qualidade, serviço de alimentos e bebidas durante 24 horas, serviço de bar, banquetes e 
recepção, pessoal qualificado e treinado para atendimento de clientes estrangeiros. [Além de] áreas 
exclusivas para lazer e trabalho, facilidades como piscina, sauna, sala de exercícios, lojas e agências 
de viagens”. 
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 Para manter a competitividade3 é necessário também manter o padrão de 

excelência oferecido para todos os hóspedes, bem como em suas diferentes visitas 

ao hotel. Essa constância na qualidade dos serviços prestados contribui, 

principalmente, no processo de fidelização dos clientes, pois constrói uma relação 

de confiança onde o hóspede sempre opta por utilizar serviços já conhecidos e 

“testados” a se aventurar com novas empresas.  

Os clientes procuram empresas que já conhecem seus desejos e que os 

conheçam de maneira pessoal, tratando-os de maneira cordial e polida através de 

seu primeiro nome, além de saber e antecipar o atendimento de suas preferências e 

necessidades. Assim, percebe-se que ao se antecipar a essas necessidades, o 

processo de fidelização se efetiva, já que o aumento do grau de confiança e a 

identificação por parte dos hóspedes ao estabelecimento se apresentam enquanto 

ícones essenciais para que a fidelização se efetive. 

A escolha do projeto foi feita pela vivência obtida dentro da própria instituição, 

onde foi possível verificar o empenho da rede em treinar cada vez mais seus 

associados no que se refere a atendimento ao público, entendendo tal processo 

enquanto uma maneira de se oferecer formas para se preparar seus colaboradores 

para que assim se possa oferecer o serviço padrão que a rede almeja. Nesse 

contexto, vale frisar que tais atividades buscam enfatizar que 

“(...) além do prazer em servir as pessoas devem adquirir também as 
competências necessárias para qualificar ainda mais suas interações, 
tornando-as momentos inesquecíveis da verdade, tanto para os clientes 
internos, quanto para os externos, nesse particular cabe as instituições de 
ensino e as empresas a importante tarefa de qualificar de forma mais 
adequada as pessoas que almejam entrar no ramo ou que já estão 
trabalhando na área.” (CASTELLI, 2010, p. 200) 
 

 Exposto estes princípios que sustentam a lógica e a importância do processo 

de capacitação e treinamento em organizações hoteleiras, o objetivo desse trabalho 

de conclusão de curso se sustenta na exposição e avaliação do método Marriott de 

treinamento de excelência em atendimento e prestação de serviço, buscando-se 

demonstrar sua eficiência, aplicabilidade e resultados perante os clientes internos e 

externos deste estabelecimento.  

                                                           
3 De acordo com Castelli (2003) os investimentos em equipamentos, procedimentos e elemento 
humano diminuem os custos e aumentam a qualidade aumentando consequentemente a 
produtividade, que por sua vez proporciona uma competitividade maior, ajudando a empresa a se 
manter no mercado cada vez mais forte. 
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Para que esse preceito seja viável, as discussões procurarão enfatizar como 

objetivos específicos: (1) a identificação e distinção sobre quais seriam os 

treinamentos oferecidos pela rede; (2) a apresentação e pontual descrição dos 

procedimentos, princípios e valores que são observados e enfatizados nesses 

processos de capacitação, reciclagem e treinamento ofertados pelo JW Marriott; (3) 

o princípio de qualidade percebida nos produtos, serviços e atendimento e que são 

expostos pela lógica de treinamento enquanto premissas fundamentais à 

organização em questão; (4) e por final a avaliação sobre como esse método de 

treinamento aplicado pela rede Marriott é percebido, assimilado, executado e 

avaliado por seus associados.  

 Para que esses objetivos se concretizem, o trabalho em questão evidencia 

enquanto procedimento metodológico a realização de uma pesquisa bibliográfica, 

com o intuito de esclarecer e enaltecer aspectos cruciais às práticas de qualificação 

e treinamento que procuram evidenciar aspectos decisivos a tal prática e que podem 

ser verificados nas ações da empresa e de seus colaboradores, bem como ser 

exaltadas pela figura do cliente, destacando-se, através disso, um padrão impar e 

específico ao JW Marriott Rio de Janeiro.  

Posteriormente a essas pesquisas bibliográficas, uma análise in loco fora 

necessária, sendo esta realizada junto ao RH, com o intuito de se analisar 

pormenorizadamente as ações, os princípios, os valores e as condutas observadas 

nos treinamentos realizados neste hotel e, por meio disso, apresentar as 

propriedades, abordagens, especificidades de cada um, além de, conforme expõe 

Castelli (2002) os aspectos de sua plenitude, progressividade e permanência 

eminentes de um controle das ações de gestão e operacionalização enfocadas 

nestas ações de treinamento.  

Para tanto, um dos caminhos a serem percorridos para que tal análise se 

efetive perpassará por uma apreciação de documentos administrativos internos que 

expõem os índices de satisfação dos hóspedes. Através desta, posteriormente será 

efetivada uma ponderação sobre os aspectos principais, positivos e negativos, 

citados por estes clientes, buscando-se traçar uma correlação com os valores 

transmitidos pelo treinamento outrora citado. 

E por fim, será realizada uma pesquisa com os associados, a fim de captar 

suas percepções diante destes treinamentos. Vale frisar que tais percepções serão 

“colhidas” através de um método de amostragem ainda a ser definido e que 
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pontuará a não necessidade de identificação, onde serão utilizadas perguntas 

abertas e fechadas, obtendo assim informações mais precisas sobre essa temática. 

Tal prerrogativa terá a intenção de realmente se verificar as reais impressões, os 

pontos mais estimulantes aos olhos do colaborador e do visitante, identificando-se 

pontos fracos e fortes dessas ações e que poderão ser melhorados/mitigados e 

enaltecidos/propagados, de acordo com a visão do estabelecimento. 

Assim, no primeiro capítulo intitulado “A BUSCA PELA EXCELÊNCIA: 

PRINCÍPIO NORMATIVO À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO HOTELEIRA 

dissertou-se sobre os elementos estruturais que compõem a cadeia produtiva 

hoteleira visando uma compreensão sobre as premissas estratégicas, táticas e 

operacionais que sustentam sua gestão e operacionalização. Além disso, nesse 

mesmo capitulo, foi discutida como a lógica de planificação exposta sobre a égide 

estratégica, tática e operacional se apropria de princípios da qualidade total, sendo 

esses utilizados pelas empresas que buscam a excelência em seus serviços.  

Deste modo, verificou-se a questão da importância dada aos detalhes e a 

ligação entre qualidade total e fidelização. Por fim, o capítulo é finalizado abordando 

a intangibilidade e a heterogeneidade dos serviços e os desafios que essas 

características trazem no momento do planejamento das ações estratégicas, 

destacando as aptidões natas e reconhecendo a importância do fator humano para a 

obtenção da excelência na prestação de serviço, sendo esse o principal elemento de 

competitividade.  

No segundo capítulo - CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO: 

PRINCÍPIOS, NORMATIVAS E VALORES QUE FOMENTAM A EXCELÊNCIA NO 

UNIVERSO HOTELEIRO – apresentou-se a importância de se ter funcionários que 

transpareçam e possuam um comprometimento sem igual no que tange os preceitos 

relacionados à construção de uma imagem corporativa embebida nos pressupostos 

da qualidade pessoal, discutindo-se posteriormente a necessidade do processo de 

treinamento e capacitação e como esses convergem positivamente com essa 

proposta.  

De posse disso, discutiu-se também que no universo hoteleiro, para que 

preceitos como a excelência do atendimento, da personificação dos serviços e o 

encantamento possam ser efetivados, os funcionários precisam estar motivados e 

capacitados para realizar tais ações. Assim, o capítulo aborda ainda a importância 

de estar sempre a par da opinião e do nível de satisfação dos hóspedes e para que 
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isso se efetive, lança-se luz as questões da utilização de diferentes métodos de 

pesquisa para essa avaliação.  

Finalmente através da estruturação do terceiro capítulo – O PROCESSO DE 

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUAS INFERÊNCIAS NA OPERAÇÃO 

HOTELEIRA: UM ESTUDO DE CASO ESTUDO DE CASO DA JW MARRIOTT RIO 

DE JANEIRO – fora proposta a estruturação, aplicação e analise de questionários 

semiestruturados e que foram aplicados junto aos funcionários, de distintos 

departamentos, papéis e cargos operacionais e administrativos. Tais questionários 

tiveram como intuito apreender a percepção individual que fora se construindo a 

respeito do significado, importância e representatividade que as ações de 

capacitação e treinamento possuem no JW Marriott.  

Além dessa proposta metodológica, também fora realizada uma entrevista, 

através de um roteiro semiestruturado, realizada com a Diretora de RH da empresa, 

com o intuito de se buscar a compreensão desse departamento sobre a lógica 

estratégica por detrás desse processo. Dessa maneira, através desses dois 

posicionamentos, foi possível captar tanto a visão do empreendimento assim como a 

dos seus associados diante dessa temática, buscando por fim definir a eficiência do 

método de treinamento Marriott.  
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1. A BUSCA PELA EXCELÊNCIA: PRINCÍPIOS NORMATIVOS À GESTÃO E 

OPERACIONALIZAÇÃO HOTELEIRA. 

 

A indústria de viagens e turismo criará, em todo o mundo, 69 milhões de 

novos postos de trabalho (World Travel Tourism & Council, 2012). E dentre as áreas 

do Turismo está a Hotelaria que, por exemplo, vem apresentando um crescimento 

considerável nos últimos anos. De acordo com a Associação Brasileira de Empresa 

de Eventos (2013, pág. 01) 

“O ano de 2012 marcou o oitavo ano seguido de crescimento do REVPAR* 
dos hotéis urbanos (hotéis + flats) brasileiros, com um incremento de 8,8% 
comparado a 2011. Os resultados operacionais dos hotéis continuam a 
apresentar ganhos acima da inflação, tendo o Lucro Operacional (GOP) 
crescido 7,9% em relação a 20114”.  

 
Para que haja o desenvolvimento de qualquer segmento, são necessárias 

ações que constituam um processo. De acordo com Castelli (1996, p.77), “o 

processo consiste em uma série de atividades entre si conectadas visando à 

consecução de resultados determinados que possam ser: produtos acabados ou 

serviços prestados.” Para que esses processos sejam criados é de fundamental 

importância à realização de um planejamento eficiente, e no caso específico da 

hotelaria, tal processo deve ser visto de maneira contínua, obtendo e multiplicando 

informações, planos e diretrizes essenciais à sobrevivência deste estabelecimento.  

Nesse sentido, mesmo que brevemente, julga-se relevante expormos aqui 

princípios cruciais que devem ser levados em consideração no momento da 

estruturação desta planificação: a análise estratégica, tática e operacional. Para 

iniciar o planejamento é vital que se deixe claro qual produto será oferecido, que tipo 

de mercado atenderá, quais sistemas de parceria serão estruturados para que a 

formatação e comercialização de seus produtos e serviços, entre inúmeros outros 

fatores demasiadamente relevantes e que são fornecidos graças a uma estruturação 

pormenorizada de um estudo de viabilidade5.  

De posse dessas informações, pode-se ponderar que o planejamento inicie 

um direcionamento a três níveis, diferentes, mas sem dúvida interligados e voltados 

para a sanção dos objetivos estipulados pelo plano de negócio do estabelecimento, 

bem como sobre os preceitos que estruturam sua visão, missão e princípios/valores 

                                                           
4 Disponível em: http://www.abeoc.org.br/2013/09/hotelaria-em-numeros-brasil-2013/. Acesso em: 
21.ago.2014. 
5 Ver: Bonfato (2006) 

http://www.abeoc.org.br/2013/09/hotelaria-em-numeros-brasil-2013/
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organizacionais6. Contudo, retomando o debate sobre as três esferas de atuação de 

uma planificação, pode-se observar, sucintamente, que a nível estratégico serão 

apresentados quais resultados devem ser concretizados por uma perspectiva de 

longo prazo.  

De posse deste estabelecimento, orientam-se os investimentos, bem como o 

uso de recursos materiais, financeiros, tecnológicos e humanos para a execução 

destas tarefas. Além disso, a análise estratégica debate e promove uma análise do 

ambiente externo, como por exemplo, o conhecimento das políticas de negócio e 

estudo da concorrência, bem como a estruturação das políticas de desenvolvimento 

sustentável que serão implementadas e seguidas pelo empreendimento 

(PETROCCHI, 2007). 

Já pela ótica do planejamento tático, que prima pela obtenção de resultados 

em médio prazo, há o intuito de se construir uma visão sistêmica sobre cada 

departamento ou setor do estabelecimento, propondo um plano de ação que 

consequentemente envolverá um grande número de atividades que serão 

executadas no ambiente interno deste estabelecimento. É como se este processo do 

planejamento fizesse uma “ponte” os princípios discutidos na análise estratégica, 

aproximando-os a base operacional do estabelecimento, através de planos de 

capacitação e treinamento. E por último o planejamento operacional apresentará 

uma ótica gerencial pautada em resultados de curto prazo, sendo vista, portanto, 

enquanto procedimentos mais simples e específicos que visam à melhoria das 

atividades e métodos já empregados na empresa, bem como o rendimento e a 

produtividade do elemento humano.  

Contudo, entre todas as ações cabíveis no processo de planejamento e 

organização da hotelaria, julga-se relevante destacar aqui, devido à problemática 

proposta por este trabalho, uma ação imprescindível, efetivada pela ótica tática, que 

será a definição dos processos a serem utilizados para a prestação dos serviços, e 

que auxiliarão o alcance dos objetivos estipulados e no tempo previsto. Tais 

processos seriam tidos como “Procedimentos Operacionais Padrão7” que 

descreverão as atividades, passo a passo, de determinada função, aumentando 

                                                           
6 Ver: Chiavenato (1985)  
7 Nesse sentido, Castelli (2003, pág.94) chamará atenção ao fato de que “processos com POP’s bem 
planejados e executados por pessoas bem treinadas geram produtos confiáveis”. 
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assim a capacidade de controle do tempo8, de eficiência e rendimento das 

atividades, já que nesses instrumentos são definidos, por exemplo, padrões 

relacionados ao tempo de arrumação de quartos (tanto saídas quanto arrumações), 

os tipos de arrumação, entre outros aspectos que possibilitariam um cálculo de 

funcionários necessários a este setor. 

Nesse sentido, faz-se necessário enfatizar que todas as atividades, de 

quaisquer planejamentos, precisam estar focadas no cliente, o hóspede, tendo como 

objetivo a prestação do serviço com qualidade total9, ou seja, qualidade em todos os 

aspectos e dimensões do serviço oferecido. Sobre este cenário, algo impassível de 

questionamento, seria o fato de todas estas ações estarem voltadas a um objetivo 

comum: a qualidade total.  

Esta irrevogavelmente contribui para o processo de fidelização do cliente. 

Cada dia mais as pessoas agregam um valor maior para o atendimento e para a 

qualidade nos serviços prestados, aspecto esse essencial à prática da hospitalidade 

e hospedagem ofertadas por empresas hoteleiras. Assim, é evidente, por exemplo, 

que uma cama confortável e um quarto limpo ainda são essenciais para satisfazer 

um hóspede durante sua estada, contudo, o mais importante é o fato do atendimento 

personalizado, minucioso e atencioso que devem ser efetuados a todo e qualquer 

cliente, e que vem ganhando colocações na lista de prioridades dos clientes. Tal 

prerrogativa é tão essencial que o Ministério do Turismo nos chamará atenção ao 

seguinte fato:  

Segundo uma pesquisa realizada pelo próprio portal de viagens10, com mais 
de 1.500 usuários brasileiros, no início do mês de maio, 64% dos 
entrevistados disseram que o serviço é um dos principais fatores na hora de 
escolher uma hospedagem – e cerca de 44% estão dispostos a pagar até 
15% a mais por um serviço diferenciado. Outro ponto da pesquisa mostra 

                                                           
8 Ver: Erdman (1994)  
9 De acordo com Castelli (1996, p.18), “não existe um conceito único de qualidade”. Porém, o autor 
destaca algumas definições, entre elas a de Crosby que menciona que “qualidade é conformidade 
com os requisitos” (1996, p.18). Requisitos esses apresentados pelos clientes, obtidos mediante 
pesquisas de satisfação e/ou pesquisa de mercado. Já o termo total refere-se a todos os aspectos 
que envolvem a empresa, ou seja, a esforços pela qualidade devem estar incorporados em todos os 
setores e níveis hierárquicos da mesma. O autor afirma ainda que “os investimentos em Qualidade 
são de retorno garantido” (CASTELLI, 1996, p. 15) Esses investimentos diminuem os erros e defeitos 
na prestação de serviço, dessa forma diminuem também os desperdícios além de aumentarem a 
satisfação dos clientes, impulsionando o processo de fidelização e de divulgação/edificação da 
marca.  
10 A pesquisa foi realizada pelo portal de viagem TripAdvisor, um dos sites mais utilizados atualmente 
que conta com depoimento de clientes reais. É um site de viagens que fornece informações e 
opiniões de conteúdos relacionados ao turismo. Ele também inclui fóruns de viagens interativos com 
todos os tipos de informações relevantes para o planejamento de uma viagem.  
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que 81% dos hóspedes prefere uma abordagem mais amigável e simpática 
no atendimento. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2014, pág. 01) 
 

Nesse sentido, observa-se que a satisfação das exigências dos hóspedes não 

é mais o suficiente para conquistá-los. É preciso oferecer mais, apresentar algo além 

do que os concorrentes já proporcionam, preocupando-se não só com o “atender 

bem”, mas sim com a possibilidade de se superar as expectativas do cliente frente 

ao processo de hospedagem ofertado. Para tanto, a atenção a cada detalhe torna-se 

crucial para fazer da estada do cliente uma experiência memorável. De acordo com 

Connellan (1998), cada detalhe deve colaborar para tornar a experiência do hóspede 

única.  

Desta maneira, prospectamos que a questão do detalhe deve ser levada em 

consideração em todos os parâmetros e hierarquias de um estabelecimento 

hoteleiro, indo desde uma arrumação bem feita em uma unidade habitacional, o que 

daria a impressão de que o hóspede é o primeiro a habitá-la, assim como chamá-lo 

pelo nome durante sua hospedagem, por todos os funcionários, fazendo-o se sentir 

especial e não apenas mais um hóspede entre tantos. Deste modo, essa 

preocupação precisa fazer parte de uma postura/conduta de todos os profissionais 

que compõem o empreendimento. Todos devem seguir este preceito – o de atenção 

aos detalhes – enquanto uma filosofia. Afinal de contas, acredita-se aqui que esta 

postura seria um dos instrumentos necessários capazes de transformar cada 

momento simples em um momento memorável. 

Para assegurar tais padrões é necessário que haja um controle constante dos 

níveis de qualidade. É preciso evitar ao máximo as falhas e a melhor maneira para 

se controlar a qualidade é a prevenção, onde os “defeitos” são “concertados” antes 

mesmo de o serviço ser oferecido ao cliente. Além disso, Oliveira e Spena (2012) 

chamará atenção ao fato de que tais deficiências também podem ser controladas e 

mitigadas mediante o aperfeiçoamento dos recursos humanos, por meio de ações 

que privilegiem a educação e treinamento enquanto bases para um Controle da 

Qualidade Total – CQT. De maneira sucinta, poder-se-á enfatizar que tais controles 

são importantes para a obtenção de todo e qualquer tipo de resultados esperados 

por empresas hoteleiras, visto que 

“a meta de uma empresa gerida pelo CQT (Controle da Qualidade Total) é a 
de ‘satisfazer e exceder as necessidades do cliente, dar ao cliente valor 
duradouro. O retorno segue-se automaticamente, à medida que os clientes 
elogiam a Qualidade e os serviços da companhia’”. (SCHOLTES apud. 
CASTELLI, 1996, pág. 31) 
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Para tanto, julga-se relevante e essencial para os objetivos deste trabalho 

compreender minuciosamente acepções, características e elementos que nortearão 

a ótica da qualidade total. Assim, ao se debruçar sobre o CQT haverá a 

possibilidade de se compreender quatro características de suma importância para 

que os estabelecimentos hoteleiros possam alcançar o tão almejado status de 

excelência em suas prestações de serviço, sendo estas: Plenitude, Proprietária, 

Permanente e Progressiva.  

Tais características podem ser utilizadas para manter essa preocupação ou 

determinação viva em cada funcionário. Nesse sentido, o CQT, primeiramente, 

precisará manter o foco na plenitude do serviço, buscando sua integralização vertical 

e horizontal, de maneira ampla e completa, sem deixar falhas ou lacunas nas ações 

operacionais, táticas e estratégicas. Cada participante envolvido nos processos, seja 

os de contato direto com o hóspede ou não, deve se sentir responsável pelo produto 

final, e consequentemente pela qualidade total ofertada neste processo, fato este 

que caracterizaria a faceta proprietária do CQT.  

No caso do JW Marriott, uma das filosofias difundidas nas ações de 

capacitação e treinamento deste estabelecimento, e que vai ao encontro da 

discussão aqui proposta, será o fato da necessidade de cada associado11 sentir-se 

“dono” da empresa e assim direcionar seus esforços para o sucesso da mesma. 

Esse sentimento de posse aumentaria a percepção não só da participação, mas 

também do comprometimento das ações que serão desenvolvidas por parte de cada 

funcionário, independentemente de seu cargo e hierarquia, despertando, assim, um 

cuidado maior com todo o processo e com seus resultados, na expectativa de que 

tais condutas e comportamentos gerassem um crescimento constante.  

Cada “dono” da empresa também se torna parte essencial no controle dos 

padrões, peça importante na obtenção da Qualidade Total. Os padrões de 

atendimento e diretrizes estabelecidas no momento do planejamento e implantação 

dos processos da Qualidade Total necessitam ser permanentes, incorporando 

posturas e condutas às atividades habituais dos colaboradores de maneira contínua. 

Além disso, é necessário treinamento constante para reforçar as condutas já 

estabelecidas e incorporar melhorias progressivas nos projetos já implantados.  

                                                           
11  Termo utilizado pelo hotel JW Marriott para se referir a seus funcionários 
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Corrêa (2011) menciona que o mundo dos negócios é “um palco” em que os 

produtos e serviços são apenas objetos de cena empregados na criação de valor às 

experiências que serão vivenciadas pelos clientes durante o consumo de tais 

serviços. Nesse sentido, o referido autor mencionará que:  

“de qualquer forma não há como negar que todo ato de consumo envolve 
algum grau de experiência e será mais bem sucedido quem compreender 
que o processo de vendas vai muito além de encher uma loja com produtos 
e oferecê-los a quem passar pela porta” (2011, p. 2).  

 
É nesse momento que a qualidade do serviço passa a ser uma poderosa 

arma estratégica. Afinal de contas, a qualidade na prestação dos serviços hoteleiros 

é condição determinante no sucesso das empresas deste segmento12, sobretudo 

diante das atuais características do mercado, onde a concorrência está cada vez 

mais acirrada e os clientes cada vez mais exigentes. “Hoje em dia, o consumidor, 

cada vez mais exigente, escolhe seu fornecedor muito mais pelo atendimento do 

que pelo produto em si, o que também não deixa de ser um diferencial.” (OLIVEIRA 

e SPENA, 2012. p.29) 

Diferentemente dos produtos relacionados ao primeiro e segundo setor de 

nossa economia, todo e qualquer tipo de serviços – categorizados enquanto 

elementos do terceiro setor econômico – prestados, a exemplo do segmento de 

hospedagem, não podem ser vistos, tocados ou experimentados antes de serem 

comprado, aspecto este que demanda um cuidado maior durante sua elaboração e 

na criação de credibilidade e da reputação da imagem/marca de uma empresa 

hoteleira.  

Nessa mesma linha de raciocínio que estabelece a comparação entre os 

setores econômicos, outro ponto importante a ser destacado é a questão da 

heterogeneidade que os serviços em suas caracterizações, visto que pelo fato de 

suas práticas serem mais pessoais e individualizadas, demandam uma maior 

sensibilidade, sagacidade, agilidade, presteza para que assim se possa captar as 

reais necessidades de cada cliente envolvido em sua operacionalização, 

promovendo a questão do encantamento (CASTELLI, 1998). 

Essas características implicam mais uma vez em uma atenção aos detalhes 

capaz de propor um planejamento que supere a ótica do atendimento enquanto uma 

                                                           
12 Um bom exemplo disso é a rede Blue Tree que por “sua elegância, estilo próprio, inovação e 
excelência dos serviços, produtos e pessoas” (BLUE TREE, 2014, p.02) vem obtendo destaque no 
cenário hoteleiro nacional.  
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ação que objetiva o atendimento das necessidades dos hóspedes. O foco principal 

aqui é a superação de suas expectativas, gerando encantamento e experiências 

memoráveis capazes de construir um elo entre cliente e empresa, fomentando-se 

assim seu processo de fidelização13.  

Para tanto, empresas de prestação de serviço muitas vezes precisam ser 

criativas para resolver problemas já que uma simples reposição do produto não 

saciaria a necessidade do cliente que já teve uma má experiência. Assim, essa 

mudança no comportamento do consumidor demanda do mercado oferecer serviços 

cada vez mais exclusivos e personalizados. A criação destes serviços heterogêneos 

permite atender a uma gama maior de necessidades e de clientes, por exemplo, o 

hotel JW Marriott, objeto de estudo desta pesquisa, utiliza a estratégia de ofertar 

alimentos glúten free no café da manhã para determinados hóspedes, que sem essa 

opção não poderiam desfrutar do serviço de alimentação no hotel. Porém, os 

serviços heterogêneos podem trazer alguns desafios como, a padronização no 

atendimento.  

Existe uma dificuldade em manter o padrão de qualidade por parte das 

empresas prestadoras de serviços. Por apresentarem o fator humano como principal 

agente para sua existência, tais serviços estarão mais suscetíveis a variantes 

externas capazes de alterar seu padrão de desempenho. Para tanto, o processo de 

planejamento precisa levar em consideração tais variantes – oportunidades e 

ameaças – para se estabelecer estratégias de desenvolvimento, de manutenção, de 

crescimento e de sobrevivência14 (BENI, 2007). Esses cuidados precisam ser 

analisados, pois problemas de planejamento, ou surpresas desagradáveis podem 

dificultar o relacionamento entre empresa e funcionários. Pessoas não podem ser 

programadas e são mais suscetíveis ao erro do que máquinas, exigindo uma 

atenção extra com os treinamentos, capacitações e programas de qualificações.  

                                                           
13 Nesse sentido, Oliveira e Spena (2012, pág. 106) destacará que o processo de atendimento será 
“(...) uma arte. Superar as expectativas, mais ainda. Mais do que satisfazer plenamente as 
necessidades do cliente, prestar serviços visando a excelência é o caminho para fidelizá-lo, deixá-lo 
com vontade de voltar. E ele será o maior divulgador positivo do estabelecimento”.  
14Estas estratégias podem ser baseadas em uma analise SWOT que permitirá detectar fatores 
internos como os pontos fortes e fracos, além de fatores externos que deverão ser analisados 
enquanto oportunidades e ameaças. Em cima destes dados, há a possibilidade de se estruturar as 
seguintes estratégias: (1) Estratégia de Desenvolvimento: utilizam pontos fortes para potencializar as 
oportunidades encontradas; (2) Estratégia de Manutenção: utilizam os pontos fortes para minimizar 
ao máximo as ameaças; (3) Estratégia de Crescimento: desenvolvidas para minimizar as fraquezas e 
aproveitar as oportunidades; (4) Estratégia de Sobrevivência: minimizam os pontos fracos da 
empresa e combatem as ameaças. Ver: Beni (2007) e Chiavenato (1985)  
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De acordo com Barreto (1995) o treinamento é, enquanto instrumento para a 

qualidade, um mecanismo importante para a preparação de profissionais de 

qualidade. Hoyler (apud Barreto, 1995, p. 11) considera Treinamento como um 

“investimento empresarial destinado a capacitar uma equipe de trabalho e reduzir ou 

eliminar a diferença entre o atual desempenho e os objetivos e realizações 

propostos”. Tais ações devem ser vistas pelas empresas como um investimento e 

não como um custo. É necessário que sejam elaboradas por pessoas capacitadas e 

de maneira eficiente para que atinjam os objetivos, missões e visões da empresa em 

um tempo reduzido. Caso sejam aplicados de maneira correta, os treinamentos 

proporcionam grandes benefícios aos gestores hoteleiros, destacando-se a 

diminuição do tempo na realização de cada tarefa e a padronização do atendimento. 

Todos esses fatores contribuem para aumentar a qualidade do serviço prestado.  

Através deste cenário Castelli (1996, p. 129), nos lembrará de que “a 

qualidade dos serviços deve estar presente em tudo e em seus mínimos detalhes 

nas prestações hoteleiras, já que o hotel pode ser definido como sendo um 

somatório de detalhes”. Nesse sentido, é fato que os recursos humanos de cada 

empresa contribuem para o sucesso da missão e visão do estabelecimento através 

da utilização de suas habilidades técnicas e perspicácia para detectar as 

necessidades dos hóspedes e optar pela melhor maneira de atendê-lo. 

 Assim, devido à relevância da narrativa exposta acima, os profissionais da 

hotelaria precisam estar prontos para se adaptar a diversas situações. Seus clientes, 

em sua maioria, são pessoas que falam um idioma diferente, com culturas e 

costumes diferentes, ou que simplesmente possuem necessidades das mais 

distintas possíveis. É essa variedade que demanda do hoteleiro uma habilidade de 

ser como um camaleão15 e se adequar ao momento e ambiente no qual está 

inserido. Essa característica é essencial para criar um atendimento personalizado e 

exclusivo, mantendo uma conversa agradável com o hóspede durante seu check-in 

ou atendendo-o rapidamente ao perceber seu cansaço e urgência em chegar ao 

apartamento, por exemplo. 

 É importante que o funcionário esteja atento as “pistas” deixadas pelos 

hóspedes. Avistar um hóspede andando pelo lobby com um mapa na mão e com 

sinais de dúvida, por exemplo, é uma grande oportunidade de surpreendê-lo 

                                                           
15 Ver: Spolon (s/d) 
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positivamente, oferecendo um algo a mais no serviço já prestado, ajudando-o a se 

orientar. Essa atenção aos detalhes também se mostra significante quando se pode 

perceber a satisfação do cliente. Cada funcionário deve ser visto como um ponto de 

escuta e de comunicação com o hóspede. Toda a equipe de associados, 

principalmente os de contato direto com os hóspedes, são ferramentas cruciais para 

a avaliação das estratégias utilizadas pela empresa. São eles os responsáveis pela 

leitura dos clientes, o que permitirá mais facilmente a resolução de um problema.  

 No caso do empreendimento aqui analisado, este possui um ramal telefônico 

exclusivo para gravação de comentários de hóspedes, coletados pelos próprios 

associados, e suas respectivas respostas. Por exemplo: Hóspede reclamou por 

estar em quarto próximo ao elevador. Resposta: foi feito pedido de desculpas e 

oferecida troca de UH para o hóspede. Tais informações são chamadas de GRs 

(Guest Respond) e são utilizadas para avaliar e armazenar os feedbacks obtidos 

pelos funcionários. 

 “Não há uma fonte única que possa nos oferecer tudo àquilo de que 

necessitamos. Cada posto de escuta proporciona uma visão levemente diferente das 

coisas”. (CONNELLAN, 1998, pág. 79). Essas diferentes visões também podem 

proporcionar distintas soluções caso o resultado da “escuta” seja uma reclamação. 

Com uma ação rápida, a queixa pode ser resolvida e transformada em algo positivo 

para o hotel, demonstrando como o hóspede e seu bem-estar é importante para a 

instituição. Nesse sentido, Castelli fará um alerta ao destacar a importância de se 

solucionar as reclamações no processo de desenvolvimento da qualidade 

mencionado que 

“Dentro da ótica da qualidade total, é salutar oportunizar reclamações. Elas 
podem contribuir significativamente para a melhoria da qualidade. Se isso 
não for feito, os clientes podem até não reclamar, mas certamente não mais 
voltarão. Nesse caso, é uma lástima, pois o hotel nem sequer ficou sabendo 
o porquê do seu não-retorno.” (1996. p.54) 

 
 Oliveira e Spena (2012, p. 103) chamará atenção ao fato de que, “a 

percepção da qualidade de um estabelecimento turístico é medida durante todo o 

tempo: por meio de e-mails, blogs, redes sociais, no site e atendimento no próprio 

local.” Por isso é importante estar atento às informações concedidas pelos 

hóspedes, principalmente quando for uma reclamação. Quanto antes detectarmos a 

insatisfação do cliente mais chance teremos de resolver o problema da melhor 

maneira possível. 
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 Além dos postos de escuta, as pesquisas de satisfação podem ser estratégias 

positivas para se avaliar o grau de satisfação de seus hóspedes. “As empresas 

precisam saber qual é, de fato, a satisfação usufruída por seus clientes ao 

consumirem seus produtos e serviços, já que sem satisfação não existe fidelidade, e 

sem fidelidade a empresa vai para o brejo.” (Castelli, 1996 p. 51). Tais pesquisas 

precisam ser elaboradas de maneira objetiva, já que, atualmente, o tempo é algo 

muito valioso e pesquisas extensas podem desestimular o preenchimento. Porém, 

devem abordar todas as áreas do hotel e se possível disponibilizar campo para 

comentário aberto, possibilitando a especificação de pontos positivos e/ou negativos.  

Após análise das pesquisas é possível visualizar pontos estratégicos que 

precisam ser melhorados e reconhecimento de áreas que apresentaram resultado 

satisfatório. Dessa maneira,  

“os recursos humanos devem estar totalmente envolvidos nesse processo e 
manter sempre atitudes positivas, mas isso só será possível se as pessoas 
estiverem motivadas e sentindo-se parte do negócio. (...) Lidar com pessoas 
nos dias atuais deixou de ser um problema e passou a ser a solução para 
as empresas. Isso significa que investir em capital humano é uma estratégia 
que levará as empresas a excelência de resultados” (OLIVEIRA e SPENA, 
2012. pág.32) 

 
Desse modo o fator humano se apresenta como agente de mudanças, 

superando todos os outros fatores que compõe o serviço de hotelaria. Justamente 

por isso, é preciso que haja um recrutamento eficiente, alocando pessoas certas em 

lugares que correspondam com suas características, não comprometendo a 

excelência no atendimento. Cada ser humano tem uma aptidão e uma tendência 

profissional, cada um deve saber lidar com suas próprias limitações, superando suas 

dificuldades e aprimorando suas habilidades para exercer suas funções da melhor 

maneira possível (FLORES, 2002).  

Nesse aspecto faz-se elementar a presença de uma equipe de Recursos 

Humanos preparada e eficiente. Normalmente são eles, juntamente com os 

supervisores de cada área específica, os responsáveis pelo planejamento e 

aplicação dos treinamentos necessários, tanto de iniciação como de aprimoramento 

e reforço das diretrizes. Proporcionar ainda treinamento eficaz ensinando aos 

funcionários a real importância dos hóspedes para o hotel e despertem o desejo de 

realizar suas atividades da melhor maneira possível é o objetivo principal deste 

departamento. 
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2. CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO: PRINCÍPIOS, 

NORMATIVAS E VALORES QUE FOMENTAM A EXCELÊNCIA NO UNIVERSO 

HOTELEIRO. 

 

De acordo com Castelli (2003) a excelência dos serviços prestados depende 

da qualidade dos processos aplicados e consequentemente da qualidade das 

pessoas que executam tais processos. Por meio desta ótica existe a possibilidade 

de se compreender como os funcionários, com padrões de qualidade pessoal 

elevados, são considerados verdadeiros “tesouros” para seus setores, devendo, 

portanto, ser valorizados, principalmente os que se encontram no front, lidando 

constante e diretamente com o cliente/hóspede. Infelizmente tais funcionários não 

são valorizados como deveriam, sendo, portanto, “trágico que muitos funcionários 

que ficam em contato com os clientes sejam os menos treinados e os mais mal 

pagos” (ALBRECH e BRADFORD, apud. CASTELLI, 1996, pág. 64). 

Junto com essa desvalorização, em alguns contextos empresariais existe a 

possibilidade de se também perceber uma falta de motivação que incide na 

produtividade deste estabelecimento que, devido a este contexto, apresentará 

resultados financeiros e operacionais cada vez menores. Afinal de contas, torna-se 

consenso de que a motivação é uma aliada para que determinada operação não 

seja apenas cumprida, mas que seja realizada com interesse e dedicação, da 

melhor maneira possível. Nesse sentido, Jean Fourrastié (apud CARVALHO E 

SERAFIM, 1995, pág.27) diz que 

(...) é evidente que tanto o aumento da produtividade como a produção 
dependem igualmente, da modernização da máquina utilizada e do 
desenvolvimento de processos tecnológicos. Entretanto, a prioridade na 
questão está na contribuição do homem – ou no trabalho que sabe como 
fazer e tem vontade de executar – como o primordial e mais importante fator 
de produtividade. 
 

 Desta maneira, devemos levar sempre em consideração que o capital 

humano é de fundamental importância para a sobrevivência das empresas 

prestadoras de serviço. Neste contexto, Giuliane (In: Gregson, 2009, pág. 74) 

mencionará que a atenção aos detalhes é um dos segredos para encantar um 

hóspede. Atrelado a isso, a referida autora também afirmará que a questão do 

atendimento e dos serviços personalizados são estratégias perfeitas para se 

conquistar e fidelizar clientes.  
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Para tanto, para que tais preceitos se efetivem, o principal elemento para 

suas práticas são as pessoas. No universo hoteleiro, para que preceitos como a 

excelência do atendimento, da personificação dos serviços e o encantamento 

possam ser efetivados, os funcionários precisam estar motivados e capacitados para 

realizar tais ações. Afinal de contas, um atendimento personalizado dependerá de 

uma atenção impar aos detalhes e que só um funcionário bem treinado e com o 

espírito de servir aflorado pode detectar e agir da melhor maneira, encantando e 

proporcionando ao hóspede uma experiência inesquecível.  

Contudo, para que tudo isso aconteça processos de captação, treinamento, 

capacitação e reciclagem são cruciais para a preparação de tais funcionários, para 

que estes possam agir da melhor maneira quando “ouvirem o sino16”. Neste 

contexto, Giuliani (In: Gregson, 2009, pág. 75) lembrará que é fundamental que os 

líderes propaguem e cultivem a arte do encantar a todos os membros de sua equipe, 

fazendo dessas ações algo natural. 

Assim, torna-se imprescindível ao gestor hoteleiro saber alocar as habilidades 

de cada indivíduo perante os papéis a serem desenvolvidos dentro de sua 

organização, para que de posse desta estratégia se possa obter o melhor 

aproveitamento de todos. De posse disso, Chiavenato chamará atenção ao fato de 

Em seu conjunto, as pessoas constituem o capital humano da organização. 
Esse capital pode valer mais ou valer menos na medida em que contenha 
talentos e competências capazes de agregar valor à organização e torná-la 
mais ágil e competitiva. Portanto, esse capital vale mais na medida em que 
consiga influenciar as ações e os destinos da organização. (CHIAVENATO, 
2007, pág. 149) 

  
Chiavenato (2007) diz ainda que, uma pessoa talentosa é muito valiosa para 

a organização, já que esta conseguirá reunir quatro componentes básicos essenciais 

à produtividade e excelência em um estabelecimento: o conhecimento, habilidade, 

julgamento e atitude. As relevâncias destes pontos se justificam a partir do momento 

em que se entende que o conhecimento está relacionado ao saber, que deve ser 

encarado enquanto um processo contínuo e permanente capaz de responder a toda 

e qualquer problemática exposta por um ambiente empresarial. 

Já a habilidade está relacionada ao saber fazer, sendo, portanto, uma 

questão relacionada à aplicação concreta, plena e proveitosa do conhecimento. De 

                                                           
16 “Ouvir o sino” é um termo utilizado pelo objeto de estudo, tal termo se refere as pistas dadas pelos 
hóspedes durante o contato com os associados, como um comentário sobre o aniversário de 
casamento, por exemplo. É importante estar atento, ouvir o sino e agir. 
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maneira sucinta, poder-se-ia descrever a questão do julgamento enquanto uma ação 

ligada à operacionalização de uma atividade, onde seriam analisadas possíveis 

diretrizes e condutas a serem seguidas e escolher a melhor maneira e momento 

para aplicar suas habilidades. Por fim, há a questão da atitude, que faz alusão ao 

saber fazer acontecer, sendo, uma a atitude empreendedora onde o funcionário se 

vê como parceiro da organização e não somente como parte passiva do processo.  

 Percebe-se, nesse sentido, a existência de várias técnicas que podem ser 

utilizadas para o treinamento de pessoal da linha de frente. Segundo Caon (2008) 

algumas delas são: Scripts, que poderão ser vistos enquanto instruções detalhadas 

sobre como agir no momento do atendimento, principalmente nos atendimentos via 

telefone ou terminais de computador. Nesse contexto, o referido autor nos chamará 

atenção ao fato de se tomar sempre o cuidado com o excesso de scripts que 

poderão deixar o serviço mais “robotizado”, aspecto este que nos remete ao fato da 

importância da prestação de serviços personalizados dentro do universo da 

hotelaria, já que cada cliente possuirá necessidades e expectativas diferentes e que 

demandarão uma atenção peculiar durante o processo de sua sanção. Justamente 

por isso, é necessário que cada momento seja memorável, especial e lembrado de 

maneira positiva, fatores estes que certamente contribuirão para a fidelização de 

quaisquer clientelas17.  

Outra técnica é a “Simulação de Situação”, que pode ser utilizada em 

conjunto com a técnica do script e ser aplicada com ou sem o conhecimento do 

funcionário, por meio daquilo que se concebe enquanto “hóspede secreto”, que nada 

mais seria que um funcionário passando-se por cliente e assim, observando e 

avaliando as ações operacionais e gerenciais do estabelecimento. “Pense como o 

Hóspede” é outra técnica que pode ser desenvolvida. Nessa, o funcionário é 

estimulado a se colocar na mesma situação de um cliente e refletir sobre “o que eu 

gostaria que fosse feito?”. Por meio desta reflexão, tal colaborador poderá descobrir 

maneiras eficientes de se resolver futuros problemas (CAON, 2008). 

Além dessas, Caon (2008) cita ainda o Empowerment enquanto a autonomia 

que o funcionário terá, dentro de limites determinados, para realizar ações fora do 

                                                           
17 Nesse contexto, Lara (2001) a probabilidade de um cliente muito satisfeito com os serviços 
prestados trocar de hotel é muito menor do que a de um cliente simplesmente satisfeito fazer o 
mesmo. Por isso é importante a constante análise da satisfação do hóspede, análise essa que 
direcionará as ações necessárias para a melhoria de tal satisfação, indicando principalmente os 
pontos e setores a serem prioritariamente trabalhados. 
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script, com o objetivo de melhor atender a um cliente ou de encontrar a melhor 

solução para um problema/erro. Percebe-se, portanto, que o Empowerment poderia 

ser exemplificado, sucintamente, enquanto a autoridade que os funcionários 

recebem para tomar decisões tanto sobre ações quanto sobre a utilização e 

reformulação de processos e recursos traçados pela gestão do estabelecimento, já 

que essa entenderá o dinamismo pelo qual seus funcionários estarão cercados e 

que demandará por respostas ágeis, eficientes e efetivas no momento em que os 

problemas aparecerem (CHIAVENATO, 2007; PIMENTA, 2013).  

Nesse sentido, cada líder que receberá essa autoridade, e a repassará para 

seus funcionários, nas devidas proporções é claro. Neste aspecto, julga-se relevante 

ponderar que, para que a acepção descrita acima ocorra efetiva e eloquentemente, 

há a necessidade dos gestores estabelecerem indicadores e/ou sistemas de 

feedback para perceberem se tais ações enquadram-se com a política administrativa 

– visão, missão, princípio e valores – de sua empresa. Dito isso, os funcionários 

deverão possuir certo grau de autonomia para resolver determinadas questões ou 

para surpreender e encantar seu cliente com ações específicas que, sem a prática 

do Empowerment, levariam um tempo muito maior para serem realizadas, já que 

necessitariam de autorização prévia de um supervisor, e que provavelmente 

perderiam o “momento perfeito” para serem executadas.  

Todas essas técnicas de treinamento são importantes para potencializar as 

habilidades dos funcionários que atuam na linha de frente de atendimento ao cliente, 

se aproximando cada vez mais da excelência no atendimento prestado. Deste modo, 

percebe-se que para obtenção de um serviço com excelência é imprescindível que 

haja um treinamento eficiente, capaz de “moldar” o funcionário, fazendo-o entender 

suas metas e se empenhar cada vez mais para cumpri-las. É importante deixar claro 

que o hóspede e sua felicidade são os pontos mais importantes a serem alcançados, 

são os verdadeiros objetivos da prestação do serviço hoteleiro. Desta forma, Iwakura 

(2013) mencionará que a melhor maneira de se alcançar este pressuposto é saber a 

opinião do cliente sobre sua empresa18.  

E uma das maneiras mais eficientes de se obter tais informações será através 

da realização de pesquisas de satisfação, respondidas pelos hóspedes, que nos 

                                                           
18 Porém, o autor enfatizará que a pesquisa só deverá ser realizada caso a empresa esteja realmente 
interessada em atender às solicitações dos hóspedes, pois quando o mesmo responde a uma 
pesquisa ele o faz acreditando que melhorias serão de fato realizadas. 
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mostrarão o real nível de satisfação de nosso cliente. Além das pesquisas realizadas 

com os hóspedes, o objeto de estudo, também realizará pesquisas de satisfação 

com os funcionários, podendo assim criar um paralelo entre essas informações, 

analisando a relação da satisfação e da motivação dos funcionários com a 

satisfação dos hóspedes. No objeto deste presente estudo, as pesquisas realizadas 

com os hóspedes são feitas com determinada frequência19, sendo seus resultados 

expostos e debatidos da seguinte maneira: (01) Através de uma circular interna do 

hotel intitulada “Cá Entre Nós” (ver figura 01); (02) Em reuniões diárias entre 

departamento, conhecidas como fifteen’s20; (03) Em quadros de BLT (Breakthrough 

Leadership Training21) distribuídos em todos os setores. Abaixo será apresentada 

uma figura que expõe o conteúdo desses mecanismos: 

 

Figura 01: Circular Interna “Cá entre Nós”.

 

Fonte: Diretoria de RH – JW Marriott 

                                                           
19 As pesquisas são enviadas por e-mail para os hóspedes por um sistema chamado Guest Voice, 
que é terceirizado e controlado pelo Marriott Internacional. A quantidade de pesquisas varia de 
acordo com a quantidade de Uh’s de cada hotel. No objeto de estudo são coletadas 70 pesquisas por 
mês, ou seja, são enviadas pesquisas até que 70 delas sejam respondidas. 
20 Fifteen é o nome dado a reunião diária feita em todos os departamento onde as informações mais 
importantes do dia são passadas para as equipes, como ocupação, entrada de hóspedes VIPs, e as 
metas e nossos números atuais. 
21 São quadros nos quais a empresa apresenta metas e passos a serem cumpridos. Tais 
instrumentos, por serem claros e objetivos, facilitam o dia-a-dia operacional do ambiente hoteleiro, 
instigando os funcionários no que tange o alcance de ações mais qualitativas, pautadas no princípio 
da excelência e bem servir. 
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Tais pesquisas são dispostas em campos onde os hóspedes devem dar notas 

que vão de 0 (zero) a 10 (dez) para cada setor, bem como ao atendimento 

disponibilizado pelo staff em geral. Nesse sentido, tais notas são contabilizadas22 e 

geram um percentual. Dentre os pontos analisados alguns são pontos chaves na 

avaliação das pesquisas como, por exemplo: experiência no check-in, staff service, 

manutenção, limpeza dos quartos, qualidade da comida e internet.  

O site do Guest Voice23 apresenta tais avaliações em gráficos e tabelas 

facilitando assim a analise dos mesmos. Apresenta também uma área que expõe um 

diagnóstico do empreendimento hoteleiro sobre a faceta de pontos fortes e fracos. 

Especificamente do estabelecimento aqui analisado, são exemplos de pontos 

positivos: a localização e o serviço (staff service). Já os pontos negativos são: o 

carpete e o chuveiro/banheira24. 

A partir destes resultados é determinado, pela Marriott Internacional, um 

percentual a ser visto enquanto meta para o ano, onde todos os associados são 

envolvidos para o alcance desta25. Aspecto importante de se destacar é a existência 

de avaliações feitas em mídias sociais como o TripAdvisor, o Booking.com, o 

Expedia e Facebook, que também influenciam na estruturação outrora citada de 

satisfação dos hóspedes. De posse destas informações, as notas são apresentadas 

em três segmentos de analise: o Guest Satisfaction Survey – GSS; o Guest Voice – 

GV; e o Event Satisfaction Survey – ESS.  

O GSS segue a mesma normativa apresentada anteriormente: sua 

contabilização levará em consideração apenas as notas obtidas entre as escalas de 

09 a 10. O Guest Voice é a analise das notas obtidas em mídias sociais e possuem 

pontuação de 0 a 5 onde são contabilizadas apenas notas 5. Essa mesma 

pontuação é utilizada também para o ESS que é a pesquisa de satisfação feita com 

                                                           
22 Apenas notas 09 e 10 contam como positivas. Notas abaixo disso entram como zero na contagem. 
As notas são somadas e tira-se uma média das pesquisas. 
23 Guest Voice é um site criado para a empresa Marriott Internacional onde são publicados os 
resultados das pesquisas de satisfação tanto as enviadas por email como as de mídias sociais. 
24 Informações colhidas através da aplicação de uma entrevista semiestruturada (ver apêndice) 
aplicada em 18 de Outubro de 2014.  
25 Devido ao fato da aluna estar inserida neste ambiente organizacional e usufruir da lógica da 
observação participante, julga-se importante mencionar, devido mesmo que sucintamente, a 
relevância que vários programas de premiações possuem neste contexto, já que estes terão como 
intuito atingir e ofertar a tão almejada experiência memorável aos hóspedes deste estabelecimento. 
Para tanto, percebe-se que o sucesso destes se dá graças às posturas de engajamento e pró-
atividade desses associados. 
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clientes de eventos, também enviada por email somente para os organizadores dos 

eventos. 

Apesar de possuir tais mecanismos de avaliação, a existência de alguns 

quesitos como estrutura física, por exemplo, mesmo quando recebem notas baixas, 

possuem uma dificuldade maior de apresentar soluções, já que muitas vezes sua 

reestruturação, modificação ou expansão são impossibilitadas pela falta de espaço 

físico disponível. Nesse sentido, enquanto instrumento para se tentar contornar este 

cenário, torna-se imprescindível que pontos como o atendimento personalizado 

sejam minuciosamente trabalhados, para que assim se propicie a tão almejada 

satisfação ao hóspede, equilibrando-se os problemas estruturais encontrados ao 

longo desse processo de hospedagem. 

 Dessa forma é possível perceber mais uma vez a importância da aplicação 

de treinamentos eficazes que serão fundamentais para a realização de mudanças 

focadas e sustentadas nos princípios da excelência de um serviço.  Assim, Falconi 

(apud CASTELLI, 1996, p.71) mencionará que um dos artifícios para se conseguir 

alcançar tais premissas será sustentado pela questão da “educação e do 

treinamento, [tidos como] bases de sustentação do Controle da Qualidade Total e da 

manutenção da continuação do processo de melhorias”.  

O treinamento bem planejado, com objetivos claros, alcançáveis e que sejam 

executados por profissionais qualificados, pode promover uma transformação impar 

nas posturas, nos valores, nos trabalhos participativos e na ética de seus 

participantes, dando-lhes uma visão diferente e integrada de suas funções para com 

o estabelecimento como um todo, propiciando-lhes, portanto, uma nova perspectiva 

e comprometimento sobre seus objetivos, bem como maximizar sua participação e 

produtividade na mesma. Nesse contexto, Salvatore (1998, pág.13) nos chamará 

atenção ao seguinte fato:  

a pessoa que passou por um processo ou período de treinamento jamais 
será a mesma. Seu mundo é outro, suas metas passam a ser possíveis de 
serem atingidas e as expectativas de vida passam a sofrer constantes 
alterações cada vez que estão próximas do atingimento de uma meta. 
(SALVATORE, 1998, pág. 13) 

 
 Os programas de treinamento precisam sim estar focados nos interesses da 

empresa como aumento de produtividade, ou melhoria na prestação do serviço, por 

exemplo, porém não se pode esquecer que tal espaço organizacional lidará com 

pessoas e que cada uma delas possui uma história distinta, um nível de 
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conhecimento diferente, uma facilidade ou dificuldades de aprendizagem 

específicas, entre inúmeros outros elementos que interferirão neste processo. Afinal 

de contas, cada ser humano possui características bem específicas e que devem ser 

levadas em consideração no momento do planejamento desta capacitação, bem 

como nos lembra de Chiavenato (2007, pág.140) quando este menciona que  

embora nossa intenção seja visualizar as pessoas como recursos, isto é, 
como portadoras de habilidades, capacidades, conhecimentos, motivação 
de trabalho, comunicabilidade, etc., nunca se deve esquecer que as 
pessoas são pessoas, isto é, portadoras de características de 
personalidades, expectativas, objetivos pessoais, histórias particulares, etc. 

 
 Mesmo após a elaboração de um bom planejamento nada impede o treinador 

de fazer alterações das ações, desde que perceba um resultado ou uma evolução 

diferente da esperada por parte dos participantes. Contudo, os treinamentos devem 

ser elaborados para que sejam mantidos os padrões de atendimento e a excelência 

dos serviços, sendo estes, portanto, seu objetivo principal. Deste modo, defende-se 

aqui que suas ações devem ser traçadas utilizando as características do Controle da 

Qualidade Total que segundo Scholtes (apud Castelli 1996, p. 31) tem por meta 

“satisfazer e exceder as necessidades do cliente, dar ao cliente valor duradouro. O 

retorno segue-se automaticamente, à medida que os clientes elogiam a Qualidade e 

os serviços da companhia.” 

O serviço precisa manter o padrão de excelência e deve seguir as 

características do CQT. Para isso, é importante que os padrões sejam plenos, 

completos, sem falhas ou lacunas, assumindo características permanentes. Para 

tanto é importante trazer os funcionários para junto da empresa, onde se torna 

imprescindível à participação de todos os funcionários, cada um fazendo sua parte e 

colaborando para o sucesso do todo, aplicando assim o princípio da propriedade. 

Esse apoio e participação dos associados podem ser utilizados para a aplicação de 

mais uma característica do CQT que é a melhoria progressiva, já que o mercado 

demanda cada vez mais mudanças e empenho por parte das empresas para que 

seus clientes sejam atendidos e bem atendidos.   

Nesse momento os treinamentos entram em cena para tornar o padrão 

permanente, pois são nessas práticas que serão reforçados os valores, os 

princípios, a missão, a visão e os objetivos da empresa, além é claro, dependendo 

da ação proposta, poder ser enfatizados detalhes operacionais de cada setor e 

atividade, tal qual a ação de script destacada anteriormente enfatiza. Além disso, 
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julga-se importante mencionar que as ações de treinamento proporão o reforço das 

estratégias atuais, bem como para a implantação de novas técnicas e estratégias, 

quando se fizer necessário a mudança de algum padrão. 

 Visto isso, é latente a importância dos treinamentos para se manter um 

padrão elevado de excelência no serviço prestado. Porém, é importante ressaltar 

que tais treinamentos precisam ser bem planejados e avaliados constantemente, 

comprovando assim seus resultados e funcionalidade. 

 

Figura 02: Metas e Resultados do Guest Voice. 
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3.  O PROCESSO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUAS INFERÊNCIAS 

NA OPERAÇÃO HOTELEIRA: UM ESTUDO DE CASO ESTUDO DE CASO DA JW 

MARRIOTT RIO DE JANEIRO  

 

O JW Marriott pertence à rede Marriott Internacional26, uma organização 

americana com mais de 3.800 hotéis espalhados em mais de 72 locais pelo mundo. 

No Brasil, representa uma das marcas mais sofisticadas, sendo localizada no Rio de 

Janeiro na Avenida Atlântica, uma das principais avenidas de Copacabana, bairro 

nobre da cidade do Rio de Janeiro. O hotel possui 17 andares, oferecendo 

ambientes requintados e um serviço cordial. Nessa estrutura, o estabelecimento 

apresentará 245 unidades habitacionais, sendo divididas em 06 categorias:  

 (1) Deluxe e Deluxe Ocean: UH’s mais simples que se diferenciam pela vista 

propiciada pelo atrium ou mar respectivamente.  

 (2) UH’s Executivas: possuem um espaço mais reservado, com serviços 

diferenciados pelo Executive Lounge, encontrando-se entre o nono e o 

décimo primeiro andar.  

 (3) Suítes: dividem-se na categoria “Júnior” e “Ocean”, oferecendo uma visão 

ao atrium ou ao mar. Tais UH’s garantem acesso ao Executive Lounge e 

possuem sala de estar. Outra categorização das suítes é denominada 

“Presidencial” e que será encontrada no décimo sétimo andar. Nessa UH 

encontraremos também um espaço para cozinha e sala de reuniões.  

 

Apenas por curiosidade, julga-se importante mencionar que todas as UH’s 

contam com: ar-condicionado; TV de LCD a cabo; base para IPod com rádio; cofre 

para laptop; comodidades para fazer chá e café; mesa de trabalho; poltrona; 

frigobar; entre outras comodidades que poderão ser observadas na figura exposta 

abaixo. Os banheiros estão equipados com secador de cabelo, amenidades de 

banho, roupão, chinelos, chuveiro e banheira, tal qual poderá ser visualizado na 

figura abaixo, em uma das UH’s ofertadas por esse estabelecimento. Sobre seus 

                                                           
26 A Rede Marriott Internacional possui mais de 15 marcas, sendo essas: Renaissance Hotels; 
Courtyard Marriott; Edition; Protea Hotels; Bvlgari Hotels e Resorts; Altograph Collection Hotels; 
Residence Inn Marriott; Marriott Vacation Club. 
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valores, as categorias de UH’s mencionadas acima serão ofertadas da seguinte 

maneira27:  

 

Quadro 01: Tipos e Valores das Unidades Habitacionais – JW Marriott Rio de 

Janeiro 

TIPO VALOR (em US$) 

Deluxe Atrium 309,00 

Deluxe Ocean 349,00 

Executiva 389,00 

Suíte Atrium 479,00 

Suíte Ocean 509,00 

Presidencial 1.339,00 

 

Figura 02: Ambiente da Suíte Ocean – JW Marriott Rio de Janeiro. 

 

Fonte: https://www.marriott.com/search/findHotels.mi. Acesso:29.nov.2014. 

 

Entre os serviços oferecidos podem ser destacados: o fitness-center 24 horas; 

serviço de massagem; sauna e piscina localizadas em sua cobertura, sendo essa 

reconhecida como “Mirante Copacabana”. Além dessas estruturas, há o Executive 

                                                           
27 Dados referentes a reservas feitas no dia 30 de Novembro de 2014.  
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Lounge que é um espaço exclusivo, com serviços diferenciados para hóspedes que 

buscam praticidade e serviços de qualidade.  

O Lobby Bar, comumente chamado de “The Carioca”, trás uma proposta 

diferenciada: os funcionários ali alocados utilizam uniformes que apresentam 

características marcantes do Rio, como, por exemplo, desenhos do calçadão de 

Copacabana, além do chapéu do típico “malandro carioca”. Soma-se a essas 

particularidades a existência de uma excelente estrutura para eventos, com 09 salas 

(com possibilidade de serem transformadas em 12) que juntas somam mais 900m² e 

dispõem de suporte audiovisual, cardápio de banquetes e equipe especializada para 

a operacionalização de suas atividades.  

O principal público atendido pelo hotel é o executivo, que por vezes se tornam 

habitues do estabelecimento. Nesse sentido, todos os serviços ofertados almejam 

atender as expectativas e necessidades desse público alvo. Para tanto, para melhor 

atendê-los, no sentido de compreender suas necessidades e particularidades, bem 

como medir o grau de fidelização que esses hóspedes possuem junto a Rede 

Marriott, tal estabelecimento criou uma categorização de seus clientes, de maneira a 

conceder “títulos” aos mesmos, conforme o número de estadas realizadas em seus 

estabelecimentos ao longo de um ano. Uma explicação mais detalhada sobre a 

distribuição e nomeação desses títulos será apresentada no quadro abaixo:  
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Figura 03: Categorização e Tipologia de Hóspedes – Rede Marriott. 

 

 
Fonte: http://www.marriott.com.br/Channels/rewards/member-benefits-br.mi. Acesso: 29.nov.2014 

 

A partir dessas classificações, é possível nomear hóspedes de acordo com 

seu grau de envolvimento com a rede, e oferecer um serviço personalizado em todo 

o processo de suas hospedagens. Porém, devido aos acontecimentos da atual 

conjuntura econômica brasileira28, o fluxo de turismo de negócios tem se reduzido 

em razão da instabilidade financeira, o que reflete diretamente na ocupação de 

hotéis que focam neste nicho.  

Nesse sentido, uma maior atenção a grupos que visitam o Rio tem sido 

demandada, tanto para lazer, bem como para participação em eventos realizados na 

cidade e redondezas. No que se refere a eventos internacionais o Ministério do 

Turismo (2013) mostra que “o Rio de Janeiro subiu duas posições e é o segundo 

lugar nas Américas (só perdendo para Buenos Aires) e o 25º no mundo, a frente de 

                                                           
28  Segundo pesquisa realizada pelo IBGE para o segundo trimestre de 2014 “Os principais impactos no 
PIB entre abril e junho vieram do recuo nos investimentos (5,3%) e na indústria (1,5%)”. Disponível em: 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/08/economia-brasileira-encolhe-06-no-2-trimestre-de-2014-diz-
ibge.html. Acesso em: 29.nov.2014. 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/08/economia-brasileira-encolhe-06-no-2-trimestre-de-2014-diz-ibge.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/08/economia-brasileira-encolhe-06-no-2-trimestre-de-2014-diz-ibge.html
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cidades como Nova Iorque e São Paulo. A capital carioca recebeu 83 eventos no 

ano passado (eventos internacionais).”. Um exemplo que corrobora o contexto 

explicitado foi a realização de um jogo amistoso de basquete entre os times 

americanos Cliveland Cavaliers e Miami Heat, realizado em 11 de outubro de 2014. 

Desse acontecimento, o JW Marriott do Rio de Janeiro se responsabilizou pela 

hospedagem de um dos times, juntamente com toda sua comissão técnica, além dos 

organizadores do evento.  

Apresentado esse panorama geral da empresa, voltando à temática desse 

trabalho, para a captação das percepções gerenciais e operacionais sobre a questão 

do treinamento e da capacitação, desenvolveu-se sobre a égide do método de 

estudo de caso29 a aplicação de questionários semiestruturados para 25 

funcionários, escolhidos aleatoriamente, abrangendo diferentes setores e níveis 

hierárquicos, proporcionando assim uma analise ampla e representativa desses 

funcionários diante da temática “treinamento” (Ver Apêndice), tal qual pode ser 

exposto no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 01: Número de Entrevistados por Departamento. 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

                                                           
29 Com base no discurso de Yin (2005, p. 32 apud GIL, 2008, p.58) esse trabalho se propõe a uma 
análise empírica que objetivará investigar “um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, 
quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e no qual são 
utilizadas várias fontes de evidência”. 
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Na aplicação do questionário, encontrou-se a dificuldade em abordar 

funcionários dentro da empresa, uma vez que por orientação de internos da 

gerência, o questionário não poderia ser aplicado nas dependências da empresa. 

Por essa razão, a maioria dos colaboradores que participou da análise é do setor de 

A&B, devido à autora trabalhar nessa área, e ser mais próxima deste staff 

especificamente. 

Para a estruturação desse questionário utilizou-se a Escala Likert30 como 

base de analise, já que a mesma permite descobrir níveis de opinião utilizando 

opções de respostas que variam entre dois extremos. Nesse sentido, o questionário 

conta com três partes: em um primeiro momento é identificado o perfil do 

respondente, onde se buscam informações como idade, escolaridade e 

departamento. Já a segunda parte desse instrumento é composta por seis perguntas 

que objetivam a estruturação de uma avaliação quantitativa, sobre a opinião dos 

funcionários quanto o significado, a qualidade e periodicidade dos treinamentos.  

As perguntas são fechadas e possuem cinco opções de respostas: péssimo, 

ruim, regular, bom e excelente. E por fim, em um terceiro e último momento, o 

questionário conta apenas com uma questão aberta, de cunho qualitativo, onde o 

associado tem a oportunidade de descrever se os processos de capacitação e 

treinamento influenciam o seu dia-a-dia. Essa questão possuirá o intuito de se 

mensurar e compreender a visão que o funcionário tem sobre as atividades de 

treinamento e capacitação que são ofertadas pelo estabelecimento estudado, 

procurando diagnosticar se essas são úteis, tanto ao colaborador, quanto para a 

construção de uma imagem corporativa pautada nos princípios da excelência e do 

bem servir hoteleiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Nessa escala o entrevistado opta por níveis de aplicação: (1) pouco, (2) regular, (3) bom, (4) ótimo, 
(5) Excelente. 
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Gráfico 02: Número de Entrevistados por Idade 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

O gráfico acima demonstra que a maioria dos entrevistados que se encontra 

no grupo possui entre 31 a 40 anos, sendo a minoria pessoas entre 51 a 60 anos. 

Nos outros grupos, 33% se encontram pessoas entre 18 a 31 anos e 17% com 41 a 

50 anos. 

 

Gráfico 03: Número de Entrevistados considerando sua escolaridade 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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No que se refere à escolaridade, a grande maioria, com 44%, possui ensino 

superior incompleto estando distribuídos tanto em cargos de liderança quanto 

funções operacionais. Os demais entrevistados possuirão a seguinte 

representatividade: 34% ensino médio completo, ocupando, na maior parte dos 

casos; funções operacionais; 17% contemplam superior completo, desses 06% já 

possuem especialização, encontrando-se, em sua maioria, em cargos de 

supervisão.  

Para uma análise mais abrangente, uma entrevista (Ver Apêndice) com a 

Diretora de RH foi realizada com o intuito de avaliar em caráter gerencial, o que o 

administrativo almeja, sendo possível observar a visão que a empresa tem sobre os 

treinamentos aplicados. Nesse sentido, no que tange a concretização dos objetivos 

pleiteados por esse trabalho de graduação, a entrevista fora esclarecedora e através 

dessa fora possível observar a visão que a empresa tem sobre os treinamentos 

aplicados.  

Nesta entrevista ficou evidente que a empresa investe em treinamentos e 

qualificação de seus associados. Tal prática é tão importante que, segundo a 

Diretoria de RH, “quaisquer gastos podem ser reduzidos, menos o que é direcionado 

ao treinamento”. De posse desse cenário, pode-se ponderar que a rede realmente 

valoriza essa prática, entendendo sua importância para o processo de 

operacionalização e gestão de sua atividade hoteleira. Afinal de contas, sabe-se 

que:  

as empresas prestadoras de serviço, para serem competitivas e garantirem 
sua sobrevivência, necessitam do capital humano. O seu sucesso, enquanto 
empresa, repousa fundamentalmente no elemento humano qualificado. Daí 
a necessidade de se investir na sua educação e no treinamento para bem 
capacitá-lo. (CASTELLI, 2003, p. 38) 
 

Os treinamentos são utilizados para o desenvolvimento das pessoas. Para 

tanto, esses são vistos enquanto uma ferramenta capaz de propiciar um verdadeiro 

processo de aculturação, já que, devido a Marriott possuir uma filosofia e uma 

cultura organizacional bem estabelecida, há a necessidade de se fazer com que 

esses valores – que serão observados pela missão, visão e princípios desse 

estabelecimento – sejam devidamente assimilados por todos os seus colaboradores.  

Sendo assim, a Marriott tem como missão “alcançar o sucesso em serviços 

ao oferecer pró-ativamente aos clientes atendimento, informação e apoio valiosos e 

de uma forma excepcionalmente acolhedora e generosa”. Para que isso se efetive, 
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seus processos de treinamentos e capacitação são voltados à pró-atividade do 

funcionário, incentivando-os a agir sempre “ouvirem o sino”. Há, por detrás dessa 

lógica, o intuito de se proporcionar uma experiência memorável a cada hóspede e 

dessa maneira alcançar o objetivo e visão - “ser o líder mundial de serviços de 

hospedagem” – organizacional desse estabelecimento31.  

Ao ser admitido, o funcionário passa por treinamentos de ambientação (In the 

beginning) onde é apresentada a história da companhia, sua criação e evolução 

assim como os valores, missão e visão da empresa. Após essa apresentação o 

funcionário segue o calendário de treinamentos que incluem mais duas fases do In 

the beginning, entre outros.  

Nesse contexto, os treinamentos oferecidos podem ser comportamentais e 

técnicos. Os treinamentos comportamentais são ministrados pelo setor de RH, tendo 

seus conteúdos já vem previamente estabelecido pela Marriott Internacional, 

abordando os valores éticos e de condutas aceitáveis e esperados pela empresa por 

parte dos funcionários, sendo apenas traduzidos pelo RH, já que tais arquivos são 

enviados em inglês. Além da tradução são realizadas customizações para se 

enquadrar o treinamento à legislação local, como também há a necessidade de se 

adequá-lo aos valores e preceitos culturais locais, facilitando assim seu 

entendimento e aumentando sua eficiência em cada propriedade/colaborador.  

Já os treinamentos técnicos normalmente são ministrados por funcionários do 

hotel. Por exemplo, o setor de alimentos e bebidas possui um projeto chamado Wine 

Embaixator, que é um conjunto de treinamentos sobre vinhos. Esse processo é 

preparado e aplicado por um dos captains do restaurante agregando mais 

conhecimento a cada funcionário, ofertando assim um know-how sobre como 

trabalhar e ofertar esse produto.  

Quando os setores não possuem pessoas qualificadas para a execução de 

tais treinamentos o hotel busca uma solução como os parceiros. A EcoLab, empresa 

de produtos de higienização, por exemplo, ministra treinamentos para os setores de 

governança e Steward. Além disso, representantes das cervejas artesanais 

comercializadas no hotel oferecem treinamentos sobre seus produtos. Assim, todas 

essas ações estariam contabilizadas no aspecto técnico aqui citado, já que 

                                                           
31 Entrevista concedida pela coordenadora de comunicação da Marriott Brasil. Disponível em: 
http://www.dominiopessoasemarketing.com.br/a-gestao-do-capital-humano-no-marriott-brasil/ 
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objetivam a proposição de atividades, eventos e debates capazes de ampliar e 

melhorar o conhecimento do colaborador frente à temática proposta. 

O hotel conta com um calendário anual de treinamentos, tanto técnicos 

quanto comportamentais. Sua programação tem uma incidência de 03 a 04 

execuções por mês, além de 02 específicos aos supervisores e gerentes das áreas. 

Os treinamentos, fora os aplicados a supervisores e diretores, são planejados para 

um determinado tipo de público-alvo, porém, são abertos a quem demonstrar 

interesse em participar, independente de setores e das hierarquias laborais. Tal 

abrangência é feita para que todos os associados tenham a oportunidade de 

participar de todos os treinamentos, possibilitando assim uma visão sistêmica do 

hotel e dos processos que envolvem cada setor. 

A visão sistêmica é de fundamental importância na hotelaria, uma vez que a 

experiência do hóspede no estabelecimento não depende apenas de um setor para 

que seja uma estada memorável, todos os setores precisam não só estar engajados 

em suas atividades, mas sim em todo serviço oferecido dentro de seu ambiente de 

trabalho.  

A empresa é bastante coerente quanto seus valores, sua missão e sua visão. 

No geral, tal qual enaltecido pela Diretora de RH, a JW Marriott Rio de Janeiro 

realmente “faz o que prega” e todos os treinamentos são alinhados à cultura 

organizacional, estando centrados na importância do hospede e como é vital 

proporcionar experiências memoráveis ao mesmo. Só de posse disso é que, 

conforme enfatiza a Diretoria de RH, será possível alcançar as metas e aumentar o 

crescimento da empresa assim como o desenvolvimento pessoal dos funcionários.  

Em outro extremo tem-se a percepção dos próprios colaboradores frente à 

questão problema desse trabalho. Em grande parte das declarações dos associados 

analisadas nos questionários, foi possível perceber o reconhecimento desses 

pontos, já que muitos destacam como os treinamentos condicionam a melhoria na 

postura e na maneira de lidar com os hóspedes, propiciando-lhes uma maior 

segurança e confiabilidade em suas habilidades individuais. De acordo com suas 

visões, as práticas de treinamento e capacitação os permitem se sentirem mais 

preparados para lidar com diferentes desafios que o dia-a-dia operacional hoteleiro 

irá lhes impor. 

Para averiguar a funcionalidade dos treinamentos são realizadas avaliações 

após cada uma dessas atividades. Em algumas dessas, existe a aplicação de 
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avaliações antes e depois dos treinamentos. As questões são voltadas para didática, 

salas, materiais utilizados, etc., já que o conteúdo dos treinamentos vem 

programado pela Marriott Internacional, impossibilitando grandes modificações. 

Porém, a maioria das análises é feita no dia-a-dia pelos supervisores e gerentes, 

observando a mudança de comportamento de seus funcionários, quando um 

associado começa a se destacar no grupo, e onde as necessidades ainda existem.  

O resultado dos treinamentos é visto no aumento das notas das pesquisas de 

satisfação (GSS), nos comentários do TripAdvisor que além de descreverem as 

experiências dos hóspedes muitas vezes destacam funcionários que apresentam um 

atendimento diferenciado e além das expectativas, demonstrando a evolução dos 

mesmos. 

Nesse sentido, exposto isso, abaixo serão apresentados os resultados e 

análises obtidas graças à aplicação das entrevistas e questionários outrora 

mencionados: 

 

Gráfico 04: Frequência e Qualidade dos Treinamentos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O gráfico acima demonstra que a maioria dos entrevistados, mais de 85%, 

avalia a freqüência e a qualidade dos treinamentos sendo boa ou excelente. Já 
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7,40% dos associados acreditam serem regulares e apenas 3,70% acredita serem 

péssimas. 

 

Gráfico 05: Grau de Participação nos Treinamentos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

O gráfico acima demonstra que a maioria dos entrevistados, mais de 80%, 

avaliou que tanto sua participação quanto à participação de seus líderes diretos é 

boa ou excelente. O grau de participação das chefias foi mais bem avaliado que a 

dos associados.  

Gráfico 06: Aplicações e Funcionalidades dos Treinamentos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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O gráfico acima demonstra que mais de 90% dos entrevistados avaliam os 

treinamentos entre bom e excelente quanto a seu conteúdo e as necessidades de 

cada setor, demonstrando assim que eles atendem de forma satisfatória as 

necessidades operacionais de cada um desses departamentos. A questão da 

funcionalidade e os resultados dos treinamentos também foram bem avaliados, mais 

de 40% dos funcionários avaliou esses resultados como excelente. Porém, 18,51% 

acreditam que essa funcionalidade é regular demonstrando que ainda existem 

alguns pontos que precisam ser analisados e trabalhados, como por exemplo, a 

didática dos treinamentos, o que possibilitaria uma maior assimilação do conteúdo 

apresentado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Visto que o principal objetivo deste estudo foi avaliar o método Marriott de 

treinamento, apresentando suas características e estratégias, bem como seus 

resultados diante as práticas estabelecidas entre os clientes internos, bem como o 

atendimento e a relação forjada com os clientes externos, o trabalho expõe 

inicialmente o quão importante são as técnicas de treinamento assim como seu 

planejamento e aplicação.  

O estudo em questão demonstra que o treinamento deve ser utilizado como 

uma arma competitiva, por tratar do elemento humano enquanto o “tesouro” 

corporativo, ofertando a essa classe uma série de elementos que o capacitará, 

dando-lhe um know how essencial para que esse possa proporcionar momentos 

memoráveis com um atendimento personalizado e excelente. De posse desse 

preceito, acredita-se que esse objetivo só poderá ser alcançado através de uma 

equipe devidamente preparada para bem receber o hóspede.  

O fundador da rede John Wilard Marriott sempre acreditou que ao se cuidar 

bem dos associados, esses cuidarão bem dos hóspedes e clientes de seu 

estabelecimento, o que facilitará seus retornos ao hotel. Justamente por esses 

preceitos, o hotel foi eleito pela pesquisa do Great Place to Work (GPTW)32 a melhor 

empresa de médio porte (multinacionais) para se trabalhar no Rio de Janeiro e a 

segunda melhor do Brasil33. Dessa maneira, fica claro que a empresa se preocupa 

com seus associados e que há o reconhecimento por parte destes do cuidado e 

investimento do JW Marriott em suas carreiras.  

Por meio desse estudo foi possível verificar que o investimento feito em 

treinamento, pela empresa em questão, abrange não só a satisfação do cliente 

externo, proporcionando uma hospedagem memorável. É notório que através dessa 

proposição estabelecesse uma equipe preparada para receber e principalmente 

atender com excelência, bem como trabalhar a motivação de seu cliente interno, 

dando as ferramentas necessárias para que o mesmo cresça profissionalmente e 

atue de forma coerente com a proposta da empresa.  

 

                                                           
32 “O Great Place to Work é uma empresa global de pesquisa, consultoria e treinamento que ajuda as 
empresas a identificar, criar e manter excenlentes ambientes de trabalho através do desenvolvimento 
da cultura de confiança no ambiente de trabalho.” Disponível em: 
HTTP://www.greatplacetowork.com.br/sobre-nos. 
33 Disponível em: HTTP://www.greatplacetowork.com.br/melhores-empresas/gptw-brasil. 

http://www.greatplacetowork.com.br/sobre-nos
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ANEXO 01 

 
 
 

MODELO  
ROTEIRO PARA ENTREVISTA – GERÊNCIA DE RH 

 
 
 
 
Cenário: 
O atendimento diferenciado e de qualidade superior é algo ansiado pelo hóspede 
que opta por um hotel. A partir desse contexto, cria-se em todo e qualquer cliente 
uma expectativa de excelência nos serviços consumidos. Nesse sentido, como os 
treinamentos desenvolvidos pela JW Marriot incidem na operacionalização e gestão 
de suas atividades. 
 
 
 
Fato-chave: 
Avaliar o método Marriott de treinamento de excelência em atendimento e prestação 
de serviço, buscando-se demonstrar sua eficiência, aplicabilidade e resultados 
perante os colaboradores deste estabelecimento. 
 
 
 
 
Proposta: 

1. De que maneira você abordaria a questão do treinamento? Tente observar a 
questão de sua importância e de seus objetivos!  
 

2. Com que frequência as ações de treinamento, capacitação e reciclagem são 
ofertadas pelo hotel? Para quem são destinadas? 
 

3. Tais ações equilibram valores, missão e visão do estabelecimento? Se a 
resposta for positiva, indague como! 
 

4. Como estas são pensadas? Quais indivíduos estão à frente de seu 
desenvolvimento? 
 

5. Indicadores são utilizados para medir o grau de assimilação e aplicação dos 
valores apresentados nestas atividades? Se a resposta for positiva, indague 
quais! 
 

6. As ações de treinamento podem ser vistas enquanto mecanismos capazes de 
construir o diferencial da empresa? Se a resposta for positiva, indague o por 
que! 
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ANEXO 01 

 

QUESTIONÁRIO – ASSOCIADOS 

Este questionário tem por objetivo avaliar o método Marriott de treinamento de excelência 

em atendimento e prestação de serviço, buscando-se demonstrar sua eficiência, 

aplicabilidade e resultados perante os colaboradores deste estabelecimento. 

 

PERFIL DO PARTICIPANTE: 

Idade: (   ) menos de 18 (   ) de 18 a 30 (   ) de 31 a 40 (   ) de 41 a 50 (   ) de 51 a 60  

(   ) de 61 a 70 (   ) acima de 70 

Escolaridade: (  ) Ensino Fundamental  (  ) Ensino Médio  (  )  Ensino Superior Incompleto   

(  ) Ensino Superior - Completo  (  ) Especialização  (  ) Mestrado  (  ) Doutorado  (  ) Pós-

doutorado 

Departamento: ___________________________   ___________  ____ 

 

1) A frequência dos treinamentos é: 

Péssima (  )      Ruim (  )      Regular (  )      Boa (  )      Excelente (  ) 

 

2) A Qualidade dos treinamentos é: 

Péssima (  )      Ruim (  )      Regular (  )      Boa (  )      Excelente (  ) 

 

3) O seu grau de participação e envolvimento nestas práticas é: 

Péssimo (  )      Ruim (  )      Regular (  )      Bom (  )      Excelente (  ) 

 

4) O grau de participação e envolvimento de sua chefia direta nestas práticas é: 

Péssimo (  )      Ruim (  )      Regular (  )      Bom (  )      Excelente (  ) 

 

5) Os treinamentos atendem as necessidades operacionais/gerenciais do seu dia-a-

dia de maneira: 

Péssima (  )      Ruim (  )      Regular (  )      Boa (  )      Excelente (  ) 

 

6) A funcionalidade/resultado dos treinamentos em seu departamento é: 

Péssima (  )      Ruim (  )      Regular (  )      Boa (  )      Excelente (  ) 

 

7) O que você aprende nos treinamentos influencia no seu dia-a-dia? Como? 

__________________________________________________________________________

_      ___________________________________ 


