
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DOMÉSTICA E HOTELARIA 
CURSO DE BACHARELADO EM HOTELARIA 

 
 
 
                                              

 
 
 
 
 
 
 

ESTRATÉGIAS PARA GESTÃO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO 
DE CASO NO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DO HOTEL MERCURE 

RJ NOVA IGUAÇU 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 

LEONARDO BARBOSA COSTA 
 

ORIENTADOR: PROF. DR. RODRIGO AMADO DOS SANTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEROPÉDICA – RJ 

2019 



LEONARDO BARBOSA COSTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATÉGIAS PARA GESTÃO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO 
DE CASO NO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DO HOTEL MERCURE 

RJ NOVA IGUAÇU 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – 
UFRRJ, especificamente ao Instituto de Ciências 
Sociais Aplicadas (ICSA), instituto responsável pelo 
Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria 
(DEDH), como parte das obrigações necessárias para 
obtenção do título de bacharel em hotelaria. 
 
Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Amado dos Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEROPÉDICA – RJ 
2019 



LEONARDO BARBOSA COSTA 
 
 
 
 
 
 

ESTRATÉGIAS PARA GESTÃO: UM ESTUDO DE CASO NO 
DEPARTAMENTO DE EVENTOS DO HOTEL MERCURE RJ NOVA 

IGUAÇU 
 
 
 
 
 

Monografia de Conclusão de Curso apresentada 
à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ – Campus Seropédica) como requisito 
parcial para a obtenção do grau de Bacharel em 
Hotelaria. 

 
          
 
 

Aprovada em: 04 de dezembro de 2019. 
 
 
 
BANCA EXAMINADORA: 
 
                                                                        
 

____________________________________ 
Prof. Dr. Rodrigo Amado dos Santos 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Orientador 

 
 
             

_____________________________________ 
Profa. Dra. Mariana Pires Vidal López 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Examinadora 

 
 
 

_____________________________________ 
Profa. Msc. Marina Hastenreiter Silva 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Examinadora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimentos 

 
Agradeço, primeiramente, à Deus e toda Sua energia que me impulsionaram a 

continuar e dar o meu melhor. 

Aos meus pais, por todo amor, fé e força que conseguiram ter para me possibilitar 

um futuro promissor. 

Em especial, ao Prof. Dr. Rodrigo Amado dos Santos, por toda sua excelência e 

assiduidade no direcionamento de seu amor em lecionar, fazendo com maestria e 

bondade. Por não desistir de mim, se fazendo sempre presente, me ensinando 

palavras mais rebuscadas e assertivas, além de me inspirar a continuar.   

A esta Universidade, seu corpo docente e colegas que fiz nessa trajetória, que 

oportunizaram meu crescimento e amadurecimento como ser humano e profissional, 

viabilizando voos mais altos. 

A todos, que direta ou indiretamente, participaram dessa etapa. 

E por fim, a mim, que atravessei todas as dificuldades, sol, chuva, ônibus 544 lotado, 

greves e crises de ansiedade. Parabéns! 

   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dear Past, thank you for all the lessons. Dear future, I'm ready. Dear God, thank you 

for another chance! 

(DESCONHECIDO) 

  



RESUMO 
 

COSTA, Leonardo Barbosa. Estratégias para gestão da qualidade organizacional: 

um estudo de caso no departamento de eventos do Hotel Mercure RJ Nova Iguaçu. 

2019. 59 p. Monografia (Graduação em Hotelaria). Instituto de Ciências Sociais 

Aplicadas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ. 

 

O turismo de eventos vem, nos últimos anos, ganhando cada vez mais destaque 

pelo impacto econômico que exerce sobre a sociedade, em especial à produtividade 

e lucratividade do setor hoteleiro. No entanto, para que esta prática se consolide 

com sucesso nestas organizações, seus gestores necessitam conhecer seus 

pormenores operacionais e gerenciais, de maneira que as características, 

particularidades e preferências deste segmento possam ser amplamente 

contempladas. Desse modo, as empresas hoteleiras que forem capazes de 

contemplar e atender tais especificidades poderão estabelecer estratégias mais 

assertivas, de maneira a lhes garantir a fidelização de sua clientela, bem como a 

maximização de sua produtividade e rentabilidade organizacional. Dito isso, este 

estudo buscou desenvolver uma análise situacional do departamento de eventos do 

Hotel Mercure RJ Nova Iguaçu e, a partir deste diagnóstico, criar estratégias que 

maximizem pontos como produtividade e excelência organizacional. Para tanto, 

apoiou-se no desenvolvimento de um estudo de caso qualitativo, buscando avaliar 

os resultados deste setor através de análises documentais que permitiram o 

desenvolvimento de estratégias para elevar ainda mais o nível de excelência 

organizacional. Não obstante, este trabalho viabilizou a construção de uma visão 

holística e sistêmica deste departamento, possibilitando ao seu gestor um 

conhecimento mais assertivo acerca de seus produtos, serviços e principais clientes.  

 

Palavras-chave: Eventos em Hotelaria. Excelência Organizacional. Gestão 

Hoteleira. Produtividade Organizacional. 

 

  



ABSTRACT 

 

COSTA, Leonardo Barbosa. Organizational quality management strategies: A case 

study in the events department of the Mercure RJ Nova Iguaçu Hotel. 2019. 53 p. 

Monograph (Graduation in Hospitality). Institute of Applied Social Sciences, Federal 

Rural University of Rio de Janeiro, Seropédica, RJ. 

 

Event tourism has, in recent years, become increasingly prominent due to the 

economic impact it has on society, especially the productivity and profitability of the 

hotel sector. However, for this practice to be successfully consolidated in these 

organizations, their managers need to know their operational and managerial details, 

so that the characteristics, particularities and preferences of this segment can be 

widely contemplated. Although, hotel companies that are able to address and meet 

these specificities can establish more assertive strategies to ensure the loyalty of 

their customers, as well as maximizing their productivity and organizational 

profitability. Therefore, this study sought to develop a situational analysis of the 

events department of the Mercure RJ Nova Iguaçu Hotel and, based on this 

diagnosis, to create strategies that maximize points such as productivity and 

organizational excellence. In summary, it was based on the development of a 

qualitative case study, seeking to evaluate the results of this sector through 

documentary analyzes that allowed the development of strategies to further raise the 

level of organizational excellence. In addition, enables a construction of a holistic and 

systemic view of this department, allowing its manager knowledge about its products, 

services and key customers. 

 

Keywords: Events in Hospitality. Organizational Excellence. Hotel management. 

Quality management. Productivity. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Muitos autores discutem a necessidade dos gestores ligados à área de 

prestação de serviços observarem, com atenção, as características tangíveis e 

intangíveis1 de seu processo produtivo (O’DONNEL, 1994; CASTELLI, 2005; 

BALTIERI, 2011). Afinal de contas, será a partir destas análises que esses 

desenvolverão uma profícua gestão, garantindo-lhes a fidelização de sua clientela, 

bem como a maximização de sua produtividade organizacional (ÚBEDA-GARCÍA et 

al., 2014; ROBLEDO, ARÁN; PÉREZ-ARANDA, 2015).  

Durante este processo, Castelli (2005) menciona que estes gestores precisam 

estar atentos a algumas dimensões que fundamentam o grau da qualidade de seus 

bens, produtos e serviços. Em específico aos meios de hospedagem, estas 

dimensões seriam: confiabilidade; características; conformidade; durabilidade; 

aparência; bom atendimento; estética; qualidade percebida e desempenho 

operacional.  

A adequação e aplicabilidade a essas dimensões devem estar presentes em 

todo o processo de controle de qualidade. Para tanto, cada colaborador, 

independentemente de hierarquias e papéis, possui uma responsabilidade que se 

projeta de forma permanente e progressiva (CASTELLI, 2005). Assim, através da 

equalização destes preceitos, tem-se a oportunidade de impulsionar a produtividade 

operacional, gerencial, administrativa e financeira, elementos estes essenciais para 

o ciclo de vida de quaisquer empreendimento (BELLI, 1998). 

Dito isso, a proposta deste estudo reside na compreensão desta temática, 

observando suas implicações sobre a gestão e operacionalização do departamento 

de eventos das organizações hoteleiras. Nas principais capitais brasileiras a oferta 

de meios de hospedagem cresceu entre 2011 a 2016, na ordem de 15%. Isso 

significa que este segmento hoteleiro passou de 554.227 para 639.352 Unidades 

Habitacionais (BRASIL, 2017). Tal prosperidade está correlacionada ao 

                                                           
1 Essa abordagem, quando atrelada à hotelaria, evidencia os elementos tangíveis (materiais) como 
àqueles de fácil mensuração, estando diretamente ligados à aparência física do estabelecimento, de 
seus produtos e equipamentos. Nesse sentido, inserem-se neste exemplo: a decoração do hotel; 
sinalização; manutenção do prédio; apresentação pessoal; etc. Já os componentes intangíveis 
(imateriais), ligados à percepção da qualidade, são mais difíceis de serem mensurados, pois atrelam-
se à subjetividade de um indivíduo e sua percepção sobre os processos humanos desenvolvidos no 
empreendimento hoteleiro. Neste exemplo, destacam-se: cordialidade, integridade, gentileza, etc. 
(CASTELLI, 2005).  
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desenvolvimento do segmento de eventos2 que cresce, em média, 14% ao ano 

(SEBRAE, 2016). Em específico ao Brasil, o turismo de eventos assume papel de 

destaque, ocupando a 15ª posição no ranking dos principais receptores de eventos 

internacionais e 3ª posição no ranking das Américas (ICCA, 2017).  

Não por menos, o “turismo relacionado a congressos e conferências cresce a 

taxas que se aproximam de 10% ao ano, e mais de 100 milhões de pessoas se 

hospedam em hotéis para participar desses eventos” (ANDRADE, BRITO e JORGE, 

2014, p.159). A representatividade deste nicho é tamanha que em 2013 mais de 590 

mil eventos – dos quais, 52% foram sediados na Região Sudeste3 – foram 

organizados no Brasil, tendo suas programações alcançado 202,2 milhões de 

indivíduos e gerado R$ 209,2 bilhões (cerca de 4,32% do PIB nacional). Um 

crescimento considerável se comparado aos R$ 37 bilhões produzidos em 2001 

(SEBRAE; ABEOC, 2016).  

 A partir destas descrições é possível observar que o segmento de eventos é 

um nicho por deveras promissor. Em especial à hotelaria e seus períodos de baixa 

sazonalidade. Nestes, o estabelecimento de estratégias que equacionem a força do 

segmento de eventos, juntamente com as especificidades de sua localidade, podem 

elevar as taxas de ocupação dos estabelecimentos hoteleiros, bem como ampliar a 

variedade de serviços e experiências ofertada por estas empresas (BUTLER, 1994; 

BENI, 2006; PARK, et al., 2016; SANTOS; SOARES, 2016).  

Justamente por isso, as empresas hoteleiras que forem capazes de atender 

as especificidades deste nicho de mercado poderão usufruir das seguintes projeções 

médias: cada turista que usufrui dos serviços de um evento gasta em média, R$ 

437,16 em serviços de hospedagem4, tendo uma permanência média de 3,9 dias 

dos turistas/clientes que usufruem deste serviço (SEBRAE; ABEOC, 2016). 

                                                           
2 Este segmento, segundo SEBRAE e ABEOC (2016, p. 14), compreende eventos diversos, tais 
como: “eventos socioculturais, reuniões, convenções, congressos, eventos mistos, feiras, eventos 
esportivos, exposições rurais/leilões, etc.” 
3 “Em relação à distribuição geográfica dos eventos, a pesquisa revelou que o Sudeste continua 
respondendo pela maior parte do mercado, com 305.720 eventos (52%), seguido pelo Nordeste, com 
116.362 (20%), Sul, com 88.420 (15%), Centro-Oeste, com 54.698 (9%), e Norte, com 25.721 (4%)” 
(SEBRAE e ABEOC, 2016, p.7). 
4 De acordo com a Embratur (2014), o Hotel é o meio de hospedagem mais utilizado, no Brasil, por 
parte de clientes ligados ao segmento de eventos, representando 88,2% dessa ocupação. 
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Nota-se, portanto, que a relação evento/hotelaria, em específico a região 

Sudeste5, evidencia-se como um ativo pertinente ao aprimoramento da rentabilidade 

organizacional hoteleira. Para tanto, o profissional da hotelaria precisa: 

 inteirar-se do perfil de seus clientes e a partir deste reconhecimento adequar 

bens, produtos e serviços ofertados às especificidades deste segmento 

(CAMELO; COELHO-COSTA, 2016);  

 capacitar seus funcionários, de forma que possam ofertar experiências 

memoráveis a estes participantes e assim fidelizá-los (SEBRAE e ABEOC, 

2016);  

 reconhecer a partir da relação mercado (necessidades e expectativas 

/empreendimento (capacidades, competências e infraestrutura) a importância 

da segmentação, para que se construa uma relação eficiente e capaz de 

consolidar sua marca/imagem organizacional (ASN, 2016). 

 

Assim sendo, o presente estudo visa compreender as características, 

particularidades e preferências deste segmento, observando suas implicações em 

um meio de hospedagem. Para tanto será estudado o Hotel Mercure RJ Nova 

Iguaçu – pertencente à rede francesa, Accor Hotels. Tal empreendimento, 

administrado pelo sistema de pool hoteleiro6, pode ser considerado de médio porte, 

uma vez que possui 170 Unidades Habitacionais e um departamento de eventos 

constituído por um ambiente com 05 salas de convenções.  

Estas comportam, individualmente, o atendimento de 110 pessoas em 

formato auditório, no máximo. Vale dizer que, entre essas salas existem paredes 

modulares que, quando acionadas, possuem a capacidade para atender 600 

indivíduos em formato auditório. Além destes espaços, o departamento de eventos 

também conta com 03 salas, localizadas no andar social do estabelecimento, e que 

comportam 20, 30 e 60 participantes, respectivamente. 

Dito isso, a escolha por esta temática de estudo se deve pela força e 

oportunidade deste (PIRES; ASSOCIADOS, 2016):  

                                                           
5 Em 2013 305.720 eventos foram realizados na região Sudeste, contando com 106.230.447 
participantes (SEBRAE e ABEOC, 2016). 
6 Um condomínio, cujas unidades habitacionais foram vendidas para diferentes pessoas e 
destinaram-nas a venda de diárias, sendo sua gestão e operacionalização realizados por uma 
administradora especializada (LIMA, 1991).  
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 alavancar a rentabilidade das organizações hoteleiras, oferecendo novas 

fontes de receita;  

 contribuir na captação de novos e diferenciados clientes, abrindo novas 

oportunidades de segmentação; 

 combater a baixa sazonalidade, atendendo mercados em expansão e 

equilibrando as taxas de ocupação destes estabelecimentos; 

 oferecer novas fontes de receita às organizações hoteleiras além de abrir 

novas oportunidades com a exploração de outros serviços do hotel.  

 

Desse modo, Pires e Associados (2016) mencionam que para o segmento de 

eventos prosperar no universo hoteleiro, há a necessidade de seus gestores: 

analisar a representatividade dos eventos já realizados, bem como buscar a 

captação de novos clientes; investir no marketing; ampliar seu relacionamento com 

clientes e idealizá-los; garantir a qualidade do setor; e possuir uma equipe técnica 

especializada e monitorar o mercado – suas tendências, oportunidades e 

concorrentes. 

Em virtude disso, há de se compreender – a partir das experiências de 

estágio do autor deste trabalho – a efetiva relação que este empreendimento 

estabelece com o mercado de eventos fluminense. Desse modo, o presente trabalho 

objetiva desenvolver uma análise situacional do Hotel Mercure RJ Nova Iguaçu e, a 

partir deste diagnóstico, criar estratégias que maximizem pontos como produtividade 

e excelência organizacional.  

 

1.1. Objetivos 

Objetivo Geral:  

Desenvolver uma análise situacional do departamento de eventos do Hotel Mercure 

RJ Nova Iguaçu e, a partir deste diagnóstico, criar estratégias que maximizem 

pontos como produtividade e excelência organizacional. 

 

Objetivos Específicos:  

 Identificar, nos últimos três anos, as tipologias dos eventos que ocorram no 

hotel, observando: estratégias de captação; índices de retorno financeiro; 

taxas de fidelização; e graus de satisfação e de descontentamento. 
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 Mapear o cliente real e potencial deste setor, observando suas 

particularidades e percepções acerca do nível de qualidade e excelência dos 

serviços ali ofertados. 

 Esquematizar estratégias, cujo enfoque transitará entre produtividade e 

excelência organizacional. 

 

1.2. Procedimentos Metodológicos 

 

O presente trabalho, de cunho exploratório, se propõe a desenvolver uma 

métrica qualitativa que permita oferecer análises pormenorizadas (DIEHL, 2004) 

acerca da relação eventos/hotelaria sob o ponto de vista das estratégias 

organizacionais perpetradas por essas organizações turísticas. Nesse sentido, crê-

se que o panorama analítico a ser construído permitirá expor entrelaçamentos 

conceituais e metodológicos (SINGLETON, JR.; STRAITS, 2010) que facilitem o 

delineamento deste campo operacional, permitindo que seus processos se tornem 

mais inteligíveis (PRODANOV; FREITAS, 2013) e facilitem o desenvolvimento de 

estratégias do empreendimento analisado.  

Justamente por isso, o método “estudo de caso” fora escolhido por 

oportunizar uma investigação empírica mais aprofundada (SANTOS et al., 2016). 

Afinal de contas, através de sua aplicação, o investigador consegue – mediante o 

uso de diferentes fontes de informação – construir um leque de conhecimentos 

congruente, fidedigno e detalhado sobre o objeto investigado (YIN, 2001).  Por 

conseguinte, optou-se pelo desenvolvimento de uma abordagem qualitativa, uma 

vez que esta busca captar o significado, a representatividade e a interpretação de 

dados e/ou relações no estreitamento de um contexto e uma ação (MAANEN, 1979).  

Esse processo de investigação foi conduzido por uma análise documental 

onde o autor, através de questões de interesse, visa extrair e resgatar informações 

exatas, constituindo uma coletânea de dados satisfatórios acerca do contexto que se 

quer estudar (CELLARD, 2008). Para que isso fosse executado, os relatórios 

organizacionais enviados mensalmente pelo gestor de eventos ao comercial, com as 

principais informações e contribuições de seus clientes, foram minuciosamente 

analisados. 

Por fim, os questionamentos que balizaram essa abordagem qualitativa 

foram:  



17 
 

 Q1 – Como a captação de eventos é realizada por este empreendimento? 

 Q2 – Qual é o tratamento dado às questões inerentes a fidelização dos 

clientes do departamento de eventos? 

 Q3 – Quais estratégias são desenvolvidas para a melhoria de seus serviços? 

  

Dito isto, através dos possíveis resultados destas análises, a ideia é, a priori, 

verificar suas triangulações, observando se em algum ponto estas se convergem e 

se corroboram (GREENE et al., 1989). Foi, portanto, a partir desses pontos que as 

estratégias de maximização da produtividade e excelência organizacional foram 

construídas. 

 

1.3. Organização do TCC 

O presente trabalho teve como objetivo, desenvolver uma análise situacional 

do departamento de eventos do Hotel Mercure RJ Nova Iguaçu e, a partir deste 

diagnóstico, criar estratégias que maximizem pontos como produtividade e 

excelência organizacional. 

Para tanto, o trabalho foi dividido em 3 capítulos. Após a introdução, o 

segundo capítulo – TURISMO DE EVENTOS: UMA ANÁLISE SOBRE 

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICIDADES NA HOTELARIA CONTEMPORÂNEA – 

trouxe dados e informações sobre os desdobramentos da indústria nacional de 

eventos, apresentando suas distribuições geográficas em nível nacional, suas 

contribuições monetárias e tipologias. Ademais, fez uma abordagem sobre como o 

setor hoteleiro se beneficia desse nicho, descrevendo as principais características 

do processo de gestão de eventos na hotelaria. Um ponto importante ressaltado por 

este capítulo foi a influência do comportamento dos consumidores sobre os 

processos de gestão e operacionalização hoteleira.  

No terceiro capítulo deste trabalho – O HOTEL MERCURE RJ NOVA 

IGUAÇU: UMA ANÁLISE SITUACIONAL DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS – 

foram descritas as principais características do empreendimento hoteleiro estudado, 

apresentando informações sobre o empreendimento, marca e rede. Além disso, 

pôde-se encontrar desdobramentos sobre seus diferenciais competitivos, gestão da 

qualidade, projeção de consumos, contribuições e representatividade do 

departamento de eventos.  
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E para finalizar, o quarto capítulo – ESTRATÉGIAS PARA O 

APRIMORAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS 

DO HOTEL MERCURE RJ NOVA IGUAÇU – abordou alguns eixos importantes 

sobre a adoção de medidas com base em análise SWOT. Desse modo, estratégias 

foram apresentadas no intuito de aprimorar o progresso do departamento de 

eventos. 
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2. TURISMO DE EVENTOS: UMA ANÁLISE SOBRE CARACTERÍSTICAS E 

ESPECIFICIDADES NA HOTELARIA CONTEMPORÂNEA. 

 

A indústria nacional de eventos experimentou, entre os anos de 2001 a 2013, 

um rápido crescimento no que tange os seus números de ocorrências e 

participantes. Entre este período houve um aumento de 80% e 153% dessas 

variáveis, respectivamente7. Frente aos resultados deste setor, dois aspectos são 

importantes, e portanto, merecem ser destacados. O primeiro diz respeito às suas 

distribuições geográficas, em 2013 foi possível notar o seguinte panorama nas 

regiões brasileiras: Norte com 4%; Centro Oeste com 9%; Sul com 15%; Nordeste 

com 20%; e com o maior destaque, a região Sudeste com 52%8 (SEBRAE; ABEOC, 

2016). 

Já o segundo aspecto aponta um crescimento monetário na ordem de 30,1%9 

entre os anos de 2001 e 2013. Esse percentual representa um total de 

aproximadamente R$ 38 bilhões gerados pelos gastos com arrendamento dos 

espaços para eventos no ano de 2013, caracterizado com uma taxa média de 

ocupação que varia entre: 48% dos metros quadrados disponíveis para a realização 

dessa prática; e 53% dos assentos disponíveis para locação (SEBRAE; ABEOC, 

2016).  

Não obstante, pode-se ponderar que esses números impactam diretamente 

na geração de impostos e na oferta de empregos. Em 2015, constatou-se que são 

necessários, em média, 9 funcionários e 52 terceirizados em cada espaço que oferta 

serviços de eventos. De maneira geral, a indústria de eventos nacional gera 

1.893.419 empregos, distribuídos da seguinte maneira: 132.045 empregos diretos e 

1.761.374 indiretos (SEBRAE; ABEOC, 2016). Além disso, até o fim de 2018 existe 

a projeção de que tal indústria ofereça mais de 1.920.000 empregos, representando 

24% do total de empregos – 8 milhões – que o setor do turismo gerará (BRASIL, 

2018). 

                                                           
7 No ano de 2001 a quantidade de participantes era de 79,8 milhões, passando para 202,2 milhões 
em 2013 e houveram 330 mil realizações de eventos em 2001, enquanto que em 2013 esse número 
chegou em 590 mil (SEBRAE; ABEOC, 2016). 
8 Sobre o número de ocorrência e de participantes de eventos nas regiões brasileiras, no ano de 2013 
nota-se o seguinte cenário: Norte com 25 mil ocorrências e 6 milhões de participantes; Centro-Oeste 
com 54 mil/ 18 milhões; Sul com 88 mil/37 milhões; Nordeste com 116 mil/33 milhões e o Sudeste 
com expressivos 305.720 eventos e 106 milhões de participantes (SEBRAE; ABEOC, 2016). 
9 Os gastos com locação de espaço foi de aproximadamente 2 bilhões de reais em 2001, para quase 
38 bilhões de reais em 2013 (SEBRAE; ABEOC, 2016). 
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Não apenas gera tal demanda de emprego, como também se destaca como 

terceiro principal motivo de viagens de turistas, e principal causa dos que se 

hospedam em hotéis, flats, pousadas e resorts. Segundo levantamento (BRASIL, 

2018), esses meios de hospedagem são os que mais se destacam e predominam 

como principal hospedagem de turistas no Brasil, representando 50%10 e dentro 

desse percentual, 83,4% se hospedam por motivos de viagem a negócios, eventos e 

convenções e 55,7% a lazer.  

Dentre esses turistas, o de eventos possui uma média de gastos três vezes 

maior que a de um turista de lazer. Analisando suas distribuições, 55% desses 

gastos são direcionados ao setor hoteleiro, 21% ao setor de alimentos e bebidas, 

14% ao setor de transportes e os demais 10% dispêndios variados nas localidades 

visitadas (SEBRAE; ABEOC, 2016; BRASIL, 2018;).  

Justamente por isso, os gestores hoteleiros que atuam ou pretendem atuar no 

segmento de eventos devem maximizar seus esforços para o aprimoramento deste 

serviço. Afinal de contas, diversas seriam as vantagens de sua apropriação, 

destacando-se (OMT, 2014; PALÁCIO; GRECHI; SILVA, 2016):  

 o beneficiamento econômico desta prática, advindo da comercialização extra 

de unidades habitacionais, aluguel de espaços, venda de subprodutos e 

serviços específicos desta área;  

 ganhos com o valor agregado aos serviços;  

 o combate a sazonalidade através da fidelização de distintos perfis de 

hóspedes; 

 o aumento da competitividade e produtividade organizacional.  

 

Em específico a essas vantagens, poder-se-ia enfatizar o combate a 

sazonalidade11. Sua flutuação no setor da hospedagem gera um forte impacto 

negativo ao empreendimento. Logo, a gestão e a operacionalização de atividades 

ligadas ao segmento de eventos pode ser vista como uma saída para o aumento da 

                                                           
10 Seguido por: casa de amigos e parentes com 23,1%; casa alugada com 16,8%; camping ou 
albergue com 5,5%; casa própria com 2,7 % e os outros 2,3% com outros tipos de hospedagem 
(BRASIL, 2018). 

11 Esta, no turismo, se manifesta quando há uma oscilação da demanda de utilização dos serviços, 

onde em determinada época nota-se um alto fluxo e em outra, uma desaceleração do consumo 
(SANTOS; SOARES, 2016). 
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taxa de ocupação hoteleira durante os períodos de baixa temporada (MEDEIROS, 

2007; MONDO; COSTA, 2010; PALÁCIO; GRECHI; SILVA, 2016). 

 Compreendendo a gama de benefícios, principalmente na captação de 

clientes, tão importante no combate a sazonalidade e as expressivas contribuições 

monetárias advindas do segmento de eventos, alguns hotéis acabam transformando 

este nicho como sua principal fonte de receita, desfigurando a hospedagem como 

único e exclusivo elemento fundamental de captação de renda (MONDO; COSTA, 

2010). 

No entanto, aos hotéis que não possuem estrutura física e de pessoal 

adequada para captação e execução de eventos, uma alternativa que se mostra 

pertinente é a segmentação de demanda12 dos eventos na locação de seu espaço13. 

Essa opção se apresenta eficiente quando o ofertante do espaço opta na captação 

de públicos específicos – como por exemplo os cultos ou cursos – como forma de 

estabilizar a locação das salas (DIAS; PIMENTA, 2005). Nesse sentido, entende-se 

que: 

segmentar o mercado consiste em, dentro de um mercado caracterizado 
pela heterogeneidade, identificar mercados de menor expressão, que 
registram determinado grau de homogeneidade interior. (...) [Para tanto], 
uma das possíveis variáveis de segmentação (...) é a despesa turística. 
[Compreende-la] é um elemento estratégico e competitivo para os destinos, 
decorrente da relevância que as despesas do visitante podem assumir no 
processo de desenvolvimento econômico local (LIMA; EUSÉBIO, 2010, p. 
90).  

 

Desse modo, tal prerrogativa também se justifica pelo objetivo de se buscar 

aumentar a taxa de ocupação dos ambientes hoteleiros. Algo preeminente ao 

observar que os dados levantados pela JLL (2017)14 – ver tabela 01 – apontam um 

declínio na performance dos hotéis, em específico a partir de 2014, a saber: 

                                                           
12 “Vale pontuar que a segmentação de mercado é uma estratégia que não deve ser feita apenas na 
criação da empresa, durante a elaboração do plano de negócios. Ela deve ser realizada com 
frequência e método e constantemente para reorientar os esforços da organização, durante todo o 
ciclo de vida de uma empresa. No entanto, em tempos de crise, a segmentação se torna 
imprescindível para que o empresário tenha certeza de que está colocando os seus recursos 
financeiros em um plano estratégico focado no público-alvo mais adequado, para que não haja 
desperdício de tempo e nem de dinheiro” (SEBRAE, s/d, p. 3-4). 
13 Uma outra alternativa é a criação de parcerias com empresas organizadoras de eventos para 
intensificarem suas taxas de ocupação (DIAS; PIMENTA, 2005; MONDO; COSTA, 2010). 
14 Muito utilizado como instrumento de referência sobre o desempenho de hotéis no Brasil, a JLL 
(2014) já apresentava em 2015 um discurso sobre o impacto negativo na taxa de ocupação devido ao 
crescimento da oferta hoteleira, com exceção da realização dos jogos olímpicos de 2016, que traria 
um aumento da ocupação. No entanto, os únicos estados que apresentaram pequeno crescimento na 
taxa de ocupação foi o Rio de Janeiro e Salvador (JLL, 2015). Esse cenário somente se mostra um 
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Tabela 1: Taxa de Ocupação/Variação dos Hotéis Urbanos no Brasil 

 

ANO TAXA DE OCUPAÇÃO/VARIAÇÃO VARIAÇÃO 

2013 65,9%  0,4% 

2014 64,9%  - 1,5% 

2015 59,6%  - 8,1% 

2016 55,2%  - 7,5% 

2017 56,5%  2,4% 

Fonte: JLL (2017, p. 07) 

 

Dito isso, voltar o olhar para “eventos” como forma de aumentar a receita do 

hotel se mostra oportuno, principalmente pelo fato de a International Congress and 

Convention Association – ICCA (2017) ter listado o Brasil em terceiro lugar e o 

município do Rio de Janeiro em décimo primeiro lugar, no ranking de países e 

cidades mais procuradas para a realização de congressos internacionais nas 

Américas.  

Para atender esta demanda, o gestor hoteleiro deve não só possuir uma 

exímia visão holística e sistêmica de sua organização, como também deter um olhar 

mais técnico e apurado das especificidades operacionais de cada componente de 

uma atividade tão dinâmica e flexível como a hoteleira (ÚBEDA-GARCÍA et. al, 

2014; SANTOS; SILVA, 2016). Em virtude disso, a departamentalização, ou seja, a 

criação e divisão por critérios funcionais, permitiria uma maior e melhor 

especialização operacional (OLIVEIRA, 2002; MAXIMIANO, 2006).  

De posse desse discurso, entende-se que o gestor do departamento de 

eventos de um meio de hospedagem deve desenvolver um planejamento cuidadoso 

de forma a obter um exímio controle operacional e, dessa maneira, atingir os 

objetivos pré-estabelecidos. Contudo, para que isso ocorra, Canton (1998) enfatiza 

que é necessário que tal profissional atente-se a algumas métricas que garantirão a 

viabilidade e qualidade de um evento, além de minimizar os riscos de possíveis 

falhas operacionais. Dentre essas métricas, destacam-se: 

 Possuir uma equipe harmônica, proativa, funcional e eficiente; 

 Exercitar a criatividade e a inovação; 

                                                                                                                                                                                     
pouco diferente a partir de 2017, onde nota-se um leve crescimento de 2,4% da ocupação média dos 
hotéis no Brasil (JLL, 2017). 
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 Identificar as mudanças de mercado; 

 Conhecer as capacidades de seu departamento; 

 Possuir uma estrutura segura e dinâmica; 

 Conhecer a concorrência e suas particularidades; 

 Possuir contato com fornecedores de equipamentos em geral; 

 Criar tarifas condizentes com a realidade do mercado e aos fatores preço x 

qualidade. 

 

A partir da consolidação dessas métricas, o gestor pode executar o primeiro 

passo no planejamento de um evento que é a execução do briefing. Basicamente, 

este apresenta o diagnóstico do evento, apontando suas características, 

particularidades e aplicabilidades (CANTON, 1998). De acordo com Canton (1998), 

nesse momento o gestor deste departamento deverá analisar: o espaço que melhor 

atende a dinâmica do evento solicitado; o formato da sala; o nome de identificação 

da reunião; quem serão os participantes, suas necessidades e expectativas; se a 

participação do público será aberta ou fechada; se este público será próprio do 

evento ou geral; quais materiais serão necessários para sua execução; se precisará 

contratar serviços do demais departamentos hoteleiros, como por exemplo A&B e 

hospedagem;  verba disponível para execução; e o objetivo do evento.  

Definido o briefing, o próximo passo é a elaboração da proposta do evento. 

Este documento, embasado pelos dados coletados na etapa anterior, servirá de 

instrumento para confirmação das informações do evento, sempre com a finalidade 

de: amarrar efetivamente, como contrato, as condições de execução, prestação de 

contas e políticas de cancelamento do evento; elucidar qualquer item que possa ter 

passado despercebido ou que houve alguma discrepância; arrolar instrumentos e 

espaços adequados à tipologia e particularidades do evento (CANTON, 1998). 

 

2.1. Tipologias de eventos e suas especificidades. 

 

De acordo com o levantamento feito pelo SEBRAE e ABEOC (2016), a 

execução de eventos no país ocorreu em 9.445 ambientes. Dentre esses, os 

espaços que mais ofertam esse tipo de atividade são: bar e restaurante; meios de 

hospedagem; e casa ou salão de festas (SEBRAE; ABEOC, 2016). Nesses locais, 
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diferentes tipos de eventos podem ser realizados. Como exemplo, pode-se citar: 

eventos socioculturais; convenções; reuniões – estes três primeiros como sendo os 

que possuem maior execução em nível nacional (SEBRAE, ABEOC, 2016) – 

congressos; eventos mistos15; feiras; eventos esportivos; exposições rurais e leilões; 

entre outros tipos, a saber: 

 

Quadro 1: As principais tipologias de eventos. 

REUNIÕES DIALOGAIS 

Conferência 

Evento formal e informativo de cunho técnico ou cientifico; presidido 
por uma mesa diretora; grande quantidade de ouvintes; sem 
interrupções por parte dos participantes; formato auditório/anfiteatro; 
duração média de uma hora e com restrições de uso da imagem. 

Palestra 

Evento que abordará assuntos pré-determinados; presidido por um 
ou mais palestrantes; uma quantidade de pessoas menor que de uma 
conferência; interação com os participantes; formato auditório; 
duração média de uma hora. 

Colóquio 

Evento similar a conferência, no entanto visa esclarecer determinado 
tema ou definir tomada de ações; presidido por alguém de renome 
e/ou com expertise em determinado assunto; porte pequeno; divido 
por grupos para votações; formato auditório com plenária. 

Videoconferência 
ou 

Teleconferência 

Evento que busca elucidar debates sobre temas diversificados; 
público especifico e dispostos em locais diferentes; utilização de 
equipamentos audiovisuais na comunicação; interação entre os 
participantes; limitação do público; geralmente em formato plenária. 

Workshop 

Evento caracterizado por atrelar a teoria e a prática de determinado 
trabalho; com certificação; presidido por especialistas em 
determinada área; máximo de 30 participantes; interação entre 
ouvintes e locutor; duração mínima de 03 e máxima de 30 horas. 

Seminário 

Evento geralmente de cunho acadêmico; exposição, discussão e 
considerações de temas previamente pensados; interação entre 
ouvintes e locutor; formato auditório; duração média de um dia ou 
mais – jornada. 

Simpósio 
Evento que visa elucidar a partir de um estudo sistêmico determinado 
tema sob varias perspectivas; interação e dinamismo nos discursos; 
formato com auditório com mesa central. 

Congresso 

Evento frequente e de cunho formal, geralmente com formatos 
diversos como palestra, simpósio etc.; debate, elucidação e 
conclusões acerca de determinado tema por grupos de interesse; 
cadastramento obrigatório dos participantes; entrega dos ANAIS após 
a finalização do evento. 

 

 

 

 

                                                           
15 “Considera-se eventos mistos aqueles que apresentam a realização de duas ou mais categorias de 
eventos, numa mesma execução, como congresso + feira; convenção + seminário; reunião + evento 
sociocultural” (SEBRAE; ABEOC, 2016, p.14). 
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Quadro 01: As principais tipologias de eventos (Continuação). 

REUNIÕES DIALOGAIS 

Feira 

Evento de cunho empresarial e comercial; visa a divulgação e 
promoção de novos produtos, serviços ou bens; formato 
caracterizado diferentes pontos de exposição para cada empresa; 
aberto ou fechado; grande público esperado; contato direto entre 
fornecedores e clientes; duração média de 09 dias; feira vertical: uma 
categoria de produto, bem ou serviço; feira horizontal, diferentes 
tipologias de produtos, bens ou serviços. 

Convenção 

Evento promovido por organizações, empresas ou entidades para 
seus clientes internos; com diversos objetivos, mas sempre com 
enfoque em treinar, trocar informações e elucidar mudanças e 
diretrizes internas; realizado em diferentes formatos; interação 
constante entre participantes e oradores da convenção; duração 
média de 3 à 5 dias. 

Semana 

Evento de caráter empresarial ou acadêmico; empresarial explora a 
memorização; acadêmico visa trazer experiências acerca da área de 
atuação; organizado e produzido por uma comissão organizadora; 
duração média de 7 dias corridos ou 5 dias úteis; entrega dos ANAIS 
após a finalização do evento. 

Debate 

Evento promovido por entidades sociais, com abordagem de temas 
polêmicos; debate realizado em pequeno grupo com o 
direcionamento de um mediador que estabelece as regras e condutas 
de funcionamento da discussão; perguntas feitas pelo mediador e de 
um debatedor do assunto para o outro; aberto ao público. 

Mesa Redonda 

Evento com especialistas debatendo em defesa de determinado tema 
polêmico; composto pelos ouvintes em auditório, expositores com 
tempo determinado para elucidar defesas sobre o tema e moderador 
realizando a abertura, controle de tempo, fomentando conclusões e 
responsável pelo encerramento e agradecimentos do evento; após 
discussão do tema há 02 minutos para questionamentos na ordem: 
pergunta – resposta – réplica; tomada de decisão acerca da 
problemática; formato com plenária no estrado e auditório. 

Painel 

Evento com objetivo de elucidar determinado ponto de vista sobre 
algum tema previamente definido; pontos de vista e definição da 
metodologia de trabalho apresentados por um quadro por grupo de 3 
à 5 pessoas; interação do público com os expositores através de 
perguntas. 

Fórum 
Evento com a finalidade de levantar questões acerca de determinado 
tema ao final de sua apresentação, seja esta por filmes, palestras ou 
atividades de grupo; objetiva a participação efetiva dos ouvintes. 

REUNIÕES COLOQUIAIS 

Brunch 

Café da manhã em buffet, comumente utilizado em meios de 
hospedagem que buscará apresentar ou promover determinada ideia 
ou produto; caracterizado por servir itens como: doces, salgados, 
sucos e bebidas alcoólicas leves; geralmente ocorre entre 10h:00min 
e 14h:00min. 

Coffee-Break 

Geralmente ocorre entre os períodos de pausa dos eventos para 
descanso e confraternização; caracterizado por servir itens como: 
café, leite, chá, sucos, pães, brioches, bolos, manteiga, geleia e frios; 
na parte da manhã é comumente realizado às 10h:30min e às 
16h:00min no turno da tarde. 
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Quadro 01: As principais tipologias de eventos (Continuação). 

REUNIÕES COLOQUIAIS 

Coquetel 

Evento comemorativo; caracterizado por uma montagem com mesas 
e cadeiras dispensáveis, ficando apenas algumas disponíveis; curta 
duração, nunca ultrapassando mais de 90 minutos ou 20 minutos se 
realizado antes do almoço; informalidade nos serviços e 
descontração no vestuário dos participantes; número de convidados 
indeterminado. 

Happy Hour 

Busca única e exclusivamente o entrosamento e confraternização 
dos participantes, sem discussão de negócios ou trabalho; 
comumente realizado em bares, galerias e restaurantes; geralmente 
ocorre entre 17h:30min e 19h:00min.  

Café da Manhã 

Ideal para reuniões de negócios, cujo pronunciamento é feito após o 
café; participantes previamente convidados; tempo de duração média 
de 45 minutos; buffet e garçom atendendo com chá, leite, café e suco 
em serviço volante. 

Almoço 
ou 

Jantar 

Visa à confraternização, comemoração, confraternização ou 
consolidação de negócios; planejamento da cerimônia com serviço à 
francesa, americano ou à francesa:  

 À francesa: caracterizado por ser um serviço mais 
requintado; convidados sentados e se servindo com os itens 
oferecidos pelo garçom; característico por ser servido os itens 
de A&B pela esquerda e retirados pela direita; 1ª pessoa a ser 
servida será a senhora à direita do anfitrião e os demais no 
sentido direito; lugares marcados com nome (acima do prato); 
guardanapos dobrados sobre os pratos e com as pontas 
abertas para a esquerda; toalhas passadas a vinco e com a 
dobra ao centro; pratos posicionados a dois dedos da borda 
da mesa; talheres da refeição posicionados do lado esquerdo 
e direito e os de sobremesas acima do prato; utilização dos 
talheres de fora para dentro; copos para cima e posicionados 
do lado direito, acima das facas. 

 Americano: estilo em buffet, com os itens dispostos em uma 
mesa central; pratos, talheres e guardanapos em outra mesa; 
mesa para sobremesas; o próprio participantes se serve; 
garçom faz o serviço volante das bebidas. 

 À inglesa: o prato é servido aos convidados já arrumado. 
Fonte: Matias (2007), Borba (2008); Zitta (2013) 

 

Diante deste cenário, tendo os meios de hospedagem destaque na realização 

de eventos, se torna pertinente que os gestores promovam e principalmente 

participem em variados congressos, com a finalidade de se atualizar sobre sua 

concorrência e demandas. Seu envolvimento nesses ambientes e apoio a eventos 

na cidade, seja com fins de networking, promocionais ou comerciais, poderá 

propiciar um ganho de visibilidade e uma exímia captação de clientes (BARRETO, 

2007; MONDO; COSTA, 2010). 

 Alcançado o contato com os clientes, se faz necessário que haja uma 

comunicação do hotel com estes até a realização de seus eventos a fim de cativá-
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los e quando realizado, buscar manter ações de relacionamento pós-evento para 

torna-los agentes de divulgação dos serviços do hotel (MONDO; COSTA, 2010).  

 Nesse processo de gestão dos eventos, os gestores possuem tarefas 

inerentes a sua função que “abrangem conhecimentos administrativos, operacional e 

técnico, comercial, econômico e financeiro que devem ser executadas para que haja 

sucesso”, a saber (VIEIRA, 2015, p. 19): 

(1) pensar e definir o conceito: o que se espera do evento, o conteúdo 
desejado e o pré planejamento; (2) inventariar os recursos humanos, físicos 
e financeiros existentes e disponíveis para realizar o evento; (3) planejar o 
evento construindo um plano estratégico com a visão, a missão, os 
objetivos, a estratégia, a política, o programa, as ações a executar, e a 
forma de medir o seu sucesso; (4) organizar as tarefas necessárias para 
que o evento aconteça; (5) prever os resultados e elaborar os orçamentos 
de cada área de gestão; (6) decidir lançar o evento – tarefa de 
responsabilidade do promotor – e comprometer-se com participantes e com 
terceiros, nomeadamente patrocinadores e fornecedores; (7) executar as 
tarefas para que o evento aconteça; (8) avaliar a partilhar os resultados do 
evento com os parceiros intervenientes; (9) encerrar o evento e terminar 
todas as tarefas e contratos. 

 

Para que haja a devida execução e funcionalidade dessas tarefas, a gestão 

de um evento na hotelaria precisa ser idealizada em nível funcional e temporal 

(VIEIRA, 2015). Justamente por isso, há a necessidade da hierarquização e 

delegação de atribuições, em diferentes cargos e níveis para que os processos de 

tomada de decisão possam ser os mais assertivos. Isto exposto, o quadro 02 

estabelece as possíveis categorias e responsabilidades que podem ser vistas em 

um departamento de eventos na hotelaria.  

 

Quadro 2: Hierarquias e funções do departamento de eventos na hotelaria.  

FUNÇÕES / ATIVIDADES 
ENCARREGADO 

DE EVENTOS 

AUXILIAR 
DE 

EVENTOS 

Assinar cartas, solicitações de reserva e bloqueio de 
salas. 

X  

Assinar juntamente com o Gerente Geral ou com o 
Gerente de Área, os contratos de reserva de eventos e 
negócios de interesse do seu departamento e do hotel. 

X  

Coordenar as auxiliares e controlar todas as suas 
atividades referentes a eventos. 

X  

Realizar atendimentos internos e externos com clientes 
ou hóspedes em assuntos referentes aos eventos e 
atividades do setor. 

X  

Elaborar e assinar os relatórios referente as atividades 
do setor. 

X  
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Quadro 02: Hierarquias e funções do departamento de eventos na hotelaria 

(Continuação).  

FUNÇÕES / ATIVIDADES 
ENCARREGADO 

DE EVENTOS 

AUXILIAR 
DE 

EVENTOS 

Manter contato com os demais departamentos do hotel, 
Gerência Geral e/ou Direção na elaboração de 
propostas, cardápios, contratos e vendas.  

X  

Operar o sistema informatizado e se responsabilizar 
por informações, mesmo as privilegiadas, referentes ao 
setor de atividade. 

X X 

Participar do programa e políticas de vendas do hotel 
juntamente com o Gerente Geral e os departamentos 
de Marketing e Vendas. 

X  

Auxiliar o (a) encarregado (a) de Eventos nas funções 
burocráticas do setor. 

 X 

Auxiliar na supervisão das salas, organização e serviço 
de coffee-break. 

 X 

Digitar contratos de eventos, cartas de compromisso, 
minutas de propostas. 

 X 

Efetuar o abastecimento e o controle dos equipamentos 
e materiais de uso do setor. 

 X 

Receber, encaminhar, prestar informações iniciais 
sobre eventos e atividades do departamento aos 
hóspedes e clientes. 

 X 

Supervisionar os banheiros e as dependências 
complementares para os eventos. 

 X 

Ser responsável pela contratação de funcionários do 
setor. 

X  

Fonte: Rocha e Silva (2015, p. 5) 

 

Aspecto relevante a se ressaltar é ilustrado pelo posicionamento de Bladen et 

al. (2012). Tais autores mencionam que os profissionais deste departamento devem 

saber gerenciar o escopo, o cronograma, o custo, a aquisição e os recursos de cada 

uma das atividades ali desenvolvidas. De maneira geral, também devem selecionar 

eventos que deem maiores resultados e, quando houver múltiplos acontecimentos, 

devem ser capazes de equalizar suas obrigações, promovendo o pleno atendimento 

das necessidades de seus clientes.  

Diante deste cenário, abordaram-se neste capítulo questões pertinentes a 

área de eventos, seus desdobramentos e especificidades. Evidenciou-se seu 

crescimento no mercado, apresentado por dados de seu status a nível internacional, 

nacional e estadual e em como o mercado hoteleiro se apropria dessas 

oportunidades para impulsionar os resultados financeiros dos meios de 

hospedagem. Dito isso, adiante apresentar-se-á a estrutura organizacional do 
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empreendimento estudado neste trabalho – Hotel Mercure RJ Nova Iguaçu - 

evidenciando sua cultura organizacional, seus possíveis diferenciais competitivos e 

particularidades além de percepções acerca do nível de qualidade e excelência dos 

serviços ali ofertados. 
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3. O HOTEL MERCURE RJ NOVA IGUAÇU: UMA ANÁLISE SITUACIONAL DO 

DEPARTAMENTO DE EVENTOS. 

 

O hotel Mercure RJ Nova Iguaçu localiza-se na avenida Dr. Mário Guimarães, 

nº 520, no centro do município de Nova Iguaçu. Destaca-se o fato de este 

empreendimento pertencer ao grupo francês ACCOR, que possui uma ampla rede 

com 4.800 hotéis16 espalhados em mais de 100 países. Neste cenário, a referida 

rede possui 38 marcas que vão desde categorias econômicas ao luxo, conforme 

aponta o quadro abaixo (ACCOR, 2019):  

 

Quadro 3: Relação segmento/marca da Rede ACCOR. 

SEGMENTO MARCA 

 
Luxury 

Raffles; Oriente Express; Banyan Tree; Sofitel Legend; So Sofitel; Rixos; 
Fairmont. 
 

 
Premium 

 

Mantis; M Gallery; Pullman; Swissôtel; Angsana; Twenty Five Hours Hotel; 
Art Series; Mövenpick; Grand Mercure; Peppers; The Sebel. 
 

Midscale Mantra; Novotel; Mercure; Adagio; Mama Shelter; 
 

Econômico BreakFree; Ibis; Ibis stules; Ibis Budget; Jo&Joe; HotelF1 
Fonte: ACCOR (2019) 

 

De categoria midscale17, a marca Mercure foi a primeira nesse segmento – 

seu surgimento data de 1975 – e tem se desenvolvido como uma rede midscale não 

padronizada, com hotéis e restaurantes que permitem fácil convivência, 

colaboradores que expressam sua personalidade e áreas que refletem as 

características locais da região. Seu nome foi escolhido em referência a Mercúrio, 

deus romano dos viajantes, do comércio e do artesanato (ACCOR, 2019).  

Aspecto oportuno a se ressaltar é o fato de que a referida marca: possui 810 

unidades espalhadas em 65 países; não é padronizada, possuindo fortes pontos de 

                                                           
16 A rede é distribuída da seguinte maneira: 30% (1.085 hotéis e 212,300 apartamentos) na Ásia 
Pacifica; 27% (1.320 hotéis e 186,500 apartamentos) na Europa; 21% (1.625 hotéis e 146,900 
apartamentos) na França; 9% (275 hotéis e 61,600 apartamentos) na África; 8% (380 hotéis e 58,900 
apartamentos) na América Latina e Caribe e 5% (115 hotéis e 37,800 apartamentos) na América do 
Norte (ACCOR, 2019) 
17 Viajantes midscale são sensíveis ao preço e justamente por isso procuram boa qualidade, 
valorizando sempre o seu dinheiro. Um fato curioso é que estes clientes podem ser dependentes de 
sites e de redes sociais para predeterminar o valor real de um quarto de hotel (TAYLOR; BARBER; 
DEALE, 2015) 
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identidade do local no qual está inserida, sempre buscando fazer referência à 

características regionais (ACCOR, 2019). 

A estratégia do Mercure é tornar-se referência no mercado, desenvolvendo 

uma rede de hotéis diferentes e de inspiração local. Para tanto, baseia-se nos 

seguintes valores: Autenticidade: viver plenamente sua profissão exercendo-a com 

acolhimento, sinceridade e cordialidade; Curiosidade: estar aberto ao mundo e às 

pessoas. Ajudando uns aos outros e propondo novas ideias; Compromisso pessoal: 

dar o melhor de si e empenhar-se continuamente para um serviço confiável, eficiente 

e personalizado (ACCOR, 2019). 

Ademais, em específico ao empreendimento de Nova Iguaçu, essa 

prerrogativa é corroborada a partir das seguintes variáveis: (1) o referido hotel é o 

único da categoria midscale nessa localidade; (2) a força de sua rede internacional – 

algo que permite oferecer, em todos os lugares do mundo, uma proposta de serviço 

de mesma qualidade; (3) as próprias características locais da região oportunizam 

uma estada gratificante através, por exemplo, da decoração das unidades 

habitacionais em muitos tons verdes e em quadros que remetem à floresta de 

Tinguá. Outro ponto utilizado na decoração remete à Fazenda São Bernardino, que 

está tombada como patrimônio histórico desde 1951. A mesma contava com 

senzalas, garagem para carruagens e habitações para engenhos de cana e 

mandioca e tais particularidades são evidenciadas pelos quadros de decoração 

situados no centro de convenções.   

A partir dessa narrativa, tem-se a oportunidade de se estabelecer um 

pertinente paralelo com o discurso de Barreto, Albuquerque e Medeiros (2014). Tais 

autores evidenciam que o sucesso dessas prerrogativas está fundamentalmente 

atrelado a uma profícua administração de pessoal. Este modelo de gestão promove 

o elo entre competências individuais e o desempenho da organização através de 

uma harmoniosa associação entre esses três pontos discutidos acima, 

potencializando os resultados oriundos dessa relação empresa/colaborador. Algo 

que, se bem equacionado, possibilita aos gestores hoteleiros alcançarem um melhor 

e maior desempenho.  

Assim, pode-se ponderar que os gestores hoteleiros necessitam observar as 

competências, habilidades, técnicas e conhecimentos de seus elementos humanos. 

Afinal de contas, será a partir dessas métricas que objetivos e metas serão 

concretizados, alavancando os resultados e desempenhos dessas organizações. E é 
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nesse sentido que Barney (1991) afirma que “voltar o olhar” para as pessoas, 

identificando-as como ativos valiosos das organizações, representa uma rica 

vantagem competitiva para estas. 

Tal prerrogativa é tão importante que algumas empresas acabam destacando 

seu capital humano18 na definição de suas missões, visões e valores 

organizacionais. Através da definição dessa pirâmide os gestores contemporâneos 

têm a possibilidade de retratar objetivamente a maneira como seu trabalhador deve 

se expressar durante a execução de suas atividades laborais, conferindo-lhe não 

apenas preceitos para o fortalecimento de sua identidade organizacional, como 

também uma noção das intenções organizacionais sobre o seu mercado de atuação 

(SCORSOLINI-COMIN, 2012).  

Explicitado esses pontos, abaixo é possível ver a missão, visão e ambição da 

marca Mercure: 

 

Quadro 4: Missão, visão e ambição. 

Missão 

Na hotelaria midscale, os hotéis de redes garantem em geral a 

qualidade pela padronização. No entanto, hoje, num mundo cada vez 

mais globalizado, os clientes esperam diversidade sem comprometer a 

qualidade. Os hotéis da marca Mercure combinam a força de uma rede 

internacional que garante a sua consistência através de seus padrões 

de qualidade, com a experiência genuína de hotéis que se inspiram em 

sua comunidade local e que contam com profissionais entusiastas. 

Visão 

Buscar proporcionar uma experiência gratificante e acolhedora através 

da inspiração local, garantida por hoteleiros entusiastas e por uma 

marca global com um alto nível de compromisso com a qualidade. 

Ambição 

Ser reconhecida e ser referência no segmento midscale como uma 

marca local/global por clientes, parceiros e equipes. Ser forte em 

termos de presença e rentabilidade, atrativa e apreciada por sua 

diversidade e personalidade; Coerente, graças a seu compromisso com 

a qualidade. 

Fonte: ACCOR, 2019. 

 
                                                           
18 “A teoria do capital humano trata o treinamento enquanto um investimento para melhorar as 
habilidades e competências dos empregados. Nesse sentido, investir no elemento humano permite o 
estabelecimento de um know how válido, coerente, pautado nos preceitos organizacionais e que 
permitirá a construção de uma vantagem competitiva difícil de ser copiada ou substituída” (SANTOS; 
SILVA, 2016, p. 427). 
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Para que essa tríade seja atingida, há de se ter por parte dos gestores 

hoteleiros a compreensão da necessidade de se investir em seu capital humano, ou 

seja, seus clientes internos. Tal compromisso se mostra como algo urgente, capaz 

de prospectar importantes diferenciais competitivos (SANTOS; SILVA, 2016). Assim, 

é necessário incutir e instigar perante todos os colaboradores o desejo de estar com 

pessoas. Para tanto, é fundamental exercer a hospitalidade com seus funcionários19 

para que esses sejam estimulados a pratica-la com os hóspedes, superando suas 

expectativas, indo além daquela hospitalidade já esperada na prestação dos 

serviços hoteleiros (QUADROS, 2011).  

Compreendido isso, a troca de experiências adquirida durante a relação 

hóspede/colaborador se torna essencial para a constituição de vantagens 

competitivas. Por isso, deve-se incentivar os colaboradores a estabelecerem e 

explorarem relações de identificação empática. Através dessas, tem-se a 

oportunidade de criar uma aproximação simbólica, emocional e cultural entre 

hóspede/cliente e colaborador, promovendo uma forma de 

atendimento/hospitalidade para além da atividade comercial (QUADROS, 2011).  

Ainda sobre a marca Mercure pode-se dizer que a mesma está comprometida 

com a proposta de desenvolvimento sustentável criada pelo grupo ACCOR através 

do projeto Planet 21. Através desse, pode-se pontuar os seguintes compromissos 

(ACCOR, 2019): 

 Diversity: ter 35% de seu quadro de gerentes gerais ocupados por 

mulheres até 2020; ser uma empresa inclusiva para clientes internos e 

externos; 

 Plant for the Planet: ter o equivalente a uma árvore por minuto como 

programa de reflorestamento; engajar os hóspedes numa experiência 

sustentável, como na conscientização da reutilização das toalhas; 

conscientizar os colaboradores nas ações sustentáveis dentro de suas 

atividades laborais; 

                                                           
19 Lembrando que a hospitalidade não é produto pronto para a venda, pois não pode ser vendido, e 
sim trocado através das interações humanas. Logo, esta prática deve ser adotada desde a mais alta 
gerência, pois a representatividade social e hierárquica dos gestores são elementos chave para a 
dissipação e absorção da filosofia de ser hospitaleiro para as demais camadas da empresa 
(QUADROS, 2011). 
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 WATCH - We Act Together for Children: mais de 90% dos hotéis 

implementaram o programa de políticas contra a exploração sexual 

infantil; 

 Heathy & Sustainable Food in our Restaurants: redução de até 30% de 

desperdícios de alimentos e bebidas até 2020; 

 Urban Vegetables Gardens: alcançar a marca de 1.000 jardins de 

hortaliças até 2020;  

 Sustainable Buildings: 100% dos hotéis reformulados ou novos serão 

edifícios com baixo teor de carbono; trabalhar lado a lado com a 

comunidade local para um impacto positivo. 

 

Dentre essas ações, o Mercure RJ Nova Iguaçu possui incorporado em suas 

atividades 4 destes 6 pontos apresentados, sendo estes: 

1. Plant for the Planet: onde são dispostos nos apartamentos avisos 

ilustrativos sobre a reutilização de toalhas; engajamento dos 

colaboradores em ações que visem a sustentabilidade ambiental 

durante suas atividades de trabalho; 

2. WATCH: o hotel segue com rigor a Lei. 8.069/90 (Art.82 e 250) 

conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente em que é 

proibida a hospedagem em Hotéis e congêneres, de crianças ou 

adolescentes, salvo se acompanhados pelos pais ou de responsável 

com autorização por escrito dos pais registrada em cartório. É 

necessário apresentar documentos de identificação originais para 

adultos (BRASIL, 1990). 

3. Urban Vegetables Gardens: criou-se na unidade um canteiro para o 

plantio de hortaliças que são utilizadas em ações de confraternização 

entre os colaboradores. 

4. Sustainable Buildings: o hotel faz a separação de todo material 

descartado que pode ser reciclado e este é coletado por um casal da 

região que se utiliza destes meios como sustento; o hotel incentiva 

atividades artísticas e culturais de empresas locais, concedendo 

desconto na locação dos espaços do setor de eventos. 
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 Continuando o foco nos diferenciais competitivos, a marca Mercure realiza 

duas práticas correlacionadas à gestão da qualidade. A primeira visa conhecer a 

expectativa do cliente acerca do nível de qualidade esperado da marca. Para tanto, 

seus gestores utilizam dois manuais que refletem o compromisso com a marca: “96 

pontos essenciais do atendimento Mercure” e “Os produtos essenciais”, a saber: 

 

Quadro 5: Características essenciais dos manuais “96 pontos essenciais do 

atendimento Mercure” e dos “produtos essenciais”. 

96 pontos essenciais do atendimento 

Mercure 
Produtos essenciais 

Música ambiente tocando no lobby de 

acordo com o horário. 

O ambiente e a decoração são 

influenciados localmente. 

Um espaço com a disponibilização de 

jornais e revistas atuais. 

Contemporâneo, clássico ou tradicional, 

cada hotel tem seu estilo próprio.  

Conexão wifi / DSL disponíveis. 
O nome “Mercure” no teto e/ou na fachada 

de forma que possam ser vistos de longe 

Espaço no lobby contendo um computador 

com acesso à internet disponível aos 

hóspedes. 

A entrada e o lobby devem ser abertos e 

acolhedores. 

Produtos de boas-vindas disponibilizados 

de forma gratuita aos hospedes, como por 

exemplo, sabonete líquido, shampoo, 

condicionador, etc. 

Plantas naturais e arranjos florais devem 

fazer parte da decoração. 

Itens como ferro ou mesa de passar 

roupas, adaptador de tomadas, secador, 

etc., disponíveis para empréstimo. 

Os quartos nunca devem ser menores que 

20m² e possuir ótimo isolamento acústico. 

Quartos equipados com um controle de 

temperatura ajustado individualmente. 

Balcão da recepção deve ser não linear 

quanto a forma e posicionamento, fabricado 

com diferentes blocos e alturas. 

Dois travesseiros por pessoa disponíveis 

nos quartos 

Painéis dinâmicos são preferidos ao invés 

de sinalização estática. 

Fonte: ACCOR, 2018. 

 

A segunda prática correlacionada à gestão da qualidade visa medir esse nível 

de qualidade utilizando as seguintes ferramentas (ACCOR, 2018):  
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 Basic Vision / cliente oculto20: Produto de auditoria para controlar o respeito 

dos “Produtos Essenciais Mercure” (nível de conforto e equipamentos) em 

cada hotel; 

 Resavision: Auditoria para medir a qualidade no atendimento telefônico no 

momento da reserva; 

 

Complementando a medição da qualidade, em especifico a sua percepção 

pela ótica do cliente, utiliza-se os seguintes mecanismos: 

o Pesquisa de satisfação: enviado ao cliente no fim de sua estada. 

 Avalia pontos como qualidade do atendimento durante toda a 

estadia; estrutura das áreas sociais e privadas; os serviços de 

alimentos e bebidas, limpeza, manutenção, etc. 

o Acompanhamento das reclamações de clientes durante a estada. 

 Realizado através de acompanhamento via telefone e/ou 

pessoalmente onde. Após constatação das informações, essas 

são inseridas como ordem de serviço no sistema para que todos 

os setores tenham acesso e solucionem o(s) problema(s), 

quanto for o caso.  

o Análise da reputação pela Web: Resumo dos comentários dos 

internautas. 

 Está análise é feita através de um sistema integrado que coleta 

diversas postagens em plataformas de avaliação – Booking, 

Facebook, Expedia, etc. -, fazendo gráficos que mostram a 

reputação do empreendimento.  

 

No entanto, esses mecanismos de avaliação da percepção de qualidade pela 

ótica do cliente, apesar de representarem ferramentas essenciais para uma gestão 

de qualidade e da marca Mercure, se restringem à área de hospedagem. Nesta são 

contemplados elementos interdependentes, tangíveis e intangíveis, dos 

departamentos e áreas que atuam diretamente com os hóspedes durante sua 

                                                           
20 Esta técnica tem como propósito diagnosticar diversas facetas que afetam a percepção de 
qualidade do consumidor, pela ótica do próprio, e traçar estratégias para manter o padrão de 
excelência da organização, aumentando as vendas e fidelização destes clientes (TAVARES, 2013). 
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estada, como por exemplo: recepção, alimentos e bebidas, manutenção e 

governança.  

No que tange a gestão da qualidade do departamento de eventos, esta é 

medida apenas pelo cliente oculto que, de forma anual, avalia se todo o 

departamento, sua estrutura e materiais são dispostos de forma a garantir o padrão 

da bandeira, conforme exposto no quadro 05.  

Outro aspecto interessante a ser destacado é que o referido departamento 

não possui instrumentos que viabilizem uma análise de qualidade de seus serviços 

e, tampouco, algum mecanismo e/ou indicador que apresente uma projeção de 

consumo, seja esta a curto, médio ou longo prazo. Em suma, este setor não possui 

um conhecimento sobre o comportamento de seus clientes, de suas distribuições 

por segmentos, representatividades e contribuições para os seus resultados 

departamentais.  

 Diante deste cenário, se mostrou pertinente realizar um levantamento de 

dados dos últimos três anos de forma a traçar as tipologias dos eventos que ocorrem 

no hotel, observando: estratégias de captação; índices de retorno financeiro; taxas 

de fidelização (de cada uma dessas tipologias). Desta forma foi possível mapear o 

cliente real e potencial deste setor, observando suas particularidades. 

Para o levantamento dessas informações, utilizou-se o relatório mensal que o 

este departamento de eventos encaminha para o comercial da ACCOR. Neste 

documento é possível observar todos os eventos que foram realizados no mês, além 

de se verificar os nomes das empresas, os responsáveis pela contratação do serviço 

prestado – seus telefones e e-mails – valores de locação de sala, receita de 

hospedagem e de alimentos e bebidas, estes dois últimos quando fechados 

diretamente no setor de eventos.  

Após um levantamento detalhado e fidedigno das informações inseridas 

nestes relatórios, compreendendo o período de Junho de 2016 à Junho de 2019, foi 

possível coletar um total de 360 consumidores do produto “eventos”. Dito isso, no 

intuito de se quantificar, de forma mais assertiva, os clientes e as tipologias de seus 

eventos, tais consumidores foram distribuídos pelos seguintes nichos e suas 

respectivas representações em porcentagem no período total: alimentício com 4,5%; 
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religioso com 4,5%; coaching com 5,3%; educacional com 5,8%; medicina com 10%; 

cosméticos com 20,2%; serviços com 31,1% e outros21 com 18,6%. 

Ao verificar a distribuição desses nichos de forma anual, pôde-se constatar 

como o departamento de eventos do Hotel Mercure RJ Nova Iguaçu apresentou 

dados com muita disparidade em determinados nichos como, por exemplo, 

“cosméticos” e “religioso” que tiveram uma queda de 35,6% e 100% 

respectivamente, se comparados os resultados entre junho de 2016/junho de 2017,  

julho de 2017/junho de 2018 e julho de 2018/ junho de 2019, conforme exposto nos 

gráficos 01 e 02 abaixo.  

 

Gráfico 1: Comparativos anuais – principais segmentos do setor de eventos. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2019) 

 

                                                           
21 Se enquadraram na categoria “outros” todos os clientes que realizaram seu evento como pessoa 
física ou por não haver informações detalhadas acerca destes clientes. 
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Gráfico 2: Comparativos anuais – distribuição temporal dos principais segmentos do 

setor de eventos.                          

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2019) 

 

Ao observar o gráfico 01 é possível notar que, durante o período avaliado, os 

nichos que mais se destacam são: serviços com 112 clientes, cosméticos com 73 e 

outros com 67. Em controvérsia, as categorias que apresentaram menor quantia 

foram: religioso e alimentício com 16 clientes cada e coaching com 19. Este último, 

apesar de ser um dos três com menor expressão quantitativa, foi o que mais se 

manteve estagnado, sem apresentar quedas significativas.  

E dentre as 8 categorias expostas, a única que teve um crescimento quando 

observado 2016 e 2019 foi outros, destacando assim a importância que o 

departamento de eventos precisa dar a esses clientes, com a finalidade de se 

verificar de quais formas estes se desdobram e se encaixam nas divisões de nichos 

de forma correta.  

De acordo com o gráfico 02, constata-se que o ano de 2016 foi o período no 

qual o departamento de eventos teve seu maior número de clientes, com um total de 

175. Após esse ano, tal departamento teve uma queda de 44%, captando apenas 77 

clientes no ano de 2017-2018. Posteriormente, entre o período de 2018-2019 

apresentou um crescimento de 28%, somando 107 novos clientes.  
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Entre esses períodos levantados, além da quantificação de clientes por 

nichos, também foi possível averiguar a contribuição monetária de cada segmento e 

como esta se comporta de forma anual, a saber: 

 

Gráfico 3: Comparativos anuais de receita por segmento. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2019) 

 

Observando o gráfico 03 é possível notar que dentre os 8 segmentos 

apresentados, apenas o educacional mostrou crescimento de receitas durante os 

períodos abordados, indo de R$ 125.653,00 para R$ 308.649,96. Em contrapartida, 

todos os outros sofreram alterações financeiramente negativas ou positivas, 

conforme tabela 02. 

Tomando como base o ano de 2016, a tabela 02 evidencia esses 

decréscimos ou crescimentos, onde pode-se examinar quais segmentos tiveram 

crescimento, representado pela cor verde; ou seu declínio, na cor vermelha. 
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Tabela 2: Comparativo receita anual 

 

SEGMENTO 2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 TOTAL 

Alimentício R$ 15.750,00 R$ 9.898,25 R$ 4.600,00 R$ 30.248,25 

Coaching R$ 12.900,00 R$ 4.500,00 R$ 13.604,19 R$ 31.004,19 

Cosméticos R$ 317.235,57 R$ 135.533,68 R$ 105.529,59 R$ 558.298,84 

Educacional R$ 125.653,00 R$ 140.324,48 R$ 308.649,96 R$ 574.627,44 

Medicina R$ 55.804,15 R$ 36.609,76 R$ 36.933,57 R$ 129.347,48 

Religioso R$ 53.285,00 R$ 77.999,54 R$ 56.548,00 R$ 187.832,54 

Serviços R$ 99.025,10 R$ 36.332,76 R$ 104.665,19 R$ 240.023,05 

Outros R$ 33.232,50 R$ 61.482,22 R$ 37.739,87 R$ 132.454,59 

Total R$ 712.885,32 R$ 502.680,69 R$ 668.270,37 R$ 1.883.836,38 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2019) 

 

Quando feita a comparação financeira apresentada na tabela 02 nota-se que, 

quando comparado ao período de 2016-2017 o departamento de eventos 

apresentou um declínio de 29% entre 2017-2018. Todavia, teve um crescimento de 

33% no período seguinte entre 2018-2019.  

Ainda tomando a tabela 2 como alvo de análise, nota-se que os nichos que 

apresentaram maior expressividade financeira são: o educacional com 31% da 

receita, o de cosméticos com 30% e de serviços 13%. Numa exploração mais 

minuciosa destes segmentos, pode-se constatar seus principais contribuintes 

representados por caracteres alfabéticos e suas respectivas contribuições,  a saber: 

 

Tabela 3: Principais clientes por segmento 

SEGMENTO PRINCIPAIS CLIENTES RECEITA TOTAL 

EDUCACIONAL 

A R$                   491.876,40 

B R$                      39.978,56 

C R$                        6.420,00 

  Total = R$ 538.274,96 

COSMÉTICOS 

D R$                   294.722,12 

E R$                      88.257,02 

F R$                      54.621,29 

  Total = R$ 437.600,43 
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Tabela 03: Principais clientes por segmento (Continuação). 

SEGMENTO PRINCIPAIS CLIENTES RECEITA TOTAL 

SERVIÇOS 

G R$                      32.075,00 

H R$                      20.677,62 

I R$                      19.699,14 

  Total = R$ 72.451,76 

ALIMENTÍCIO 

J R$                      12.300,00 

K R$                        7.658,25 

L R$                        2.940,00 

  Total = R$ 22.898,25 

COACHING 

M R$                        6.500,00 

N R$                        6.200,00 

O R$                        2.500,00 

  Total = R$ 15.200,00 

 

MEDICINA 

P R$                      67.980,00 

Q R$                      22.460,35 

R R$                        7.076,19 

   Total = R$ 97.516,54 

OUTROS 

PARTICULAR R$                      57.563,91 

S R$                        9.440,10 

T R$                        4.507,76 

  Total = R$ 71.511,77 

RELIGIOSO 

W R$                      97.435,50 

V R$                      53.339,04 

X R$                      12.395,00 

  Total = R$ 163.169,54 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2019) 
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4. ESTRATÉGIAS PARA O APRIMORAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO 

DEPARTAMENTO DE EVENTOS DO HOTEL MERCURE RJ NOVA IGUAÇU. 

  

Ansoff (1977) considera que o estabelecimento de novas estratégias permite 

que a empresa alinhe seus produtos e mercados de acordo com seu ambiente 

competitivo, sem necessariamente isto representar uma diversificação de atuação. 

De acordo com o referido autor, esse alinhamento pode se dar por desdobramento 

ou alternação. O desdobramento se volta para o aprofundamento de mercado, 

desenrolamento deste e de produtos. No que tange a alternação, esta se apresenta 

como uma mudança mais energética e arriscada, pois abrange o distanciamento de 

produtos e mercados conhecidos. 

Porter (1991) também vem afirmar que se pode adotar diferentes estratégias 

empresariais, contanto que estas estejam de acordo com o ambiente competitivo no 

qual a organização está inserida. Tais estratégias podem estar vinculadas à: um 

posicionamento estático que a empresa pretende ter em determinado setor, onde os 

gestores focam suas estratégias em nichos que já possuem domínio; ou por um 

comportamento dinâmico, que adapta a organização as mudanças e influencias de 

seu macroambiente.   

Para a adoção de um comportamento estratégico no departamento de 

eventos, o que se mostra mais pertinente é a adoção de um posicionamento estático 

com aprofundamento de mercado, ou seja, manter o mercado com o qual o 

empreendimento já tem participação, buscando prospectar diferenciais competitivos 

a marca organizacional. Neste contexto, seria fundamental também agregar o que 

Miles et al. (1978) considera ser a adoção de uma observação analítica. Ou seja, o 

planejamento de estratégias que visem manter a parcela de mercado que o 

empreendimento já possui e acrescentar um novo segmento que apresentou bons 

resultados em outra empresa.  

Afinal de contas, através deste posicionamento, tem-se a chance de 

minimizar os riscos de se perder o que já se possui e maximizar os lucros com novas 

entradas (MILES et al., 1978). Em vista disso: 

conhecer o setor que a empresa turística está inserida é condição sine qua 
non para o processo de elaboração e implementação das estratégias, que 
deverão estar condizentes com a estrutura do setor. Quando uma empresa 
turística participa de um determinado mercado, a competição não se 
manifesta somente pelos concorrentes, mas também pelo grau ou estado 
de concorrência do setor (GOHR; SANTOS, 2010, p.301-302). 
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Dito isso, ao se analisar os resultados do departamento de eventos do Hotel 

Mercure RJ Nova Iguaçu – enfatizados no segundo capítulo deste estudo – nota-se 

a Medgrupo e a Hinode como sendo as empresas com maior contribuição financeira 

para o hotel – R$ 531.854,96 e R$ 294.722,12 respectivamente. Diante deste 

cenário, torna-se importante verificar quais intervenções estratégicas poderiam ser 

realizadas, cujo enfoque seja a fidelidade destes e de outros clientes de seus 

segmentos de atuação.  

O mercado de cosméticos, por exemplo, é um setor notável e que está 

presente na vida de milhares de brasileiros. Segundo a Associação Brasileira da 

Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (2018), no ano de 2018 

foram registradas 2.718 empresas que atuam neste segmento, tendo a maior 

concentração destas na regiões Sudeste do país (1.643, cerca de 60,45%).  

Nesta realidade, em 2016 o município de Nova Iguaçu foi declarado pela ex-

presidente Dilma Rousseff como a “Capital Nacional dos Cosméticos” (EXTRA, 

2016). Diante deste cenário, se reforça a necessidade de estratégias cujo enfoque 

vise o aprofundamento sobre as 30 fábricas de cosméticos, como por exemplo a 

Embelleze22, Nielly23, Grupo Suissa24, etc.  

Apesar da representatividade desses segmentos, verificou-se que os gestores 

deste hotel não fazem campanhas e/ou investimento na área de marketing que 

sejam voltados para esses nichos específicos. Afinal de contas, um plano de 

marketing, quando bem planejado, revela as oportunidades do mercado para a 

empresa e apresenta como se aprofundar, ganhar e manter posições de destaque 

nesses nichos (WESTWOOD, 2004). Nesse sentido, os gestores deste 

empreendimento hoteleiro necessitam pensa-lo como aspecto fundamental para o 

alcance dos objetivos organizacionais, uma vez que estes planos são estabelecidos 

observando, de maneira criteriosa, dados e fatos do seu macroambiente (ÁVILA; 

VALADÃO JÚNIOR, 2006). 

                                                           
22 Empresa brasileira com mais de 500 produtos e 50 anos no mercado nacional e em mais de 30 
países. (EMBELLEZE, 2019). 
23 Empresa brasileira com 38 anos, fundada em Nova Iguaçu. Adquirida pelo Grupo L’Oréal em 2014, 
cujo se encontra presente em mais de 150 países, com cerca de 86 mil funcionários e faturou uma 
receita de 26,9 bilhões de euros em 2018 (GRUPO L’OREAL, 2019). 
24 O Grupo Suissa surgiu em 1950 com a aquisição pela família Arnaud da Perfumaria Floramélia, 
existente desde 1928 (GRUPO SUISSA, 2019).  
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Tampouco o departamento de eventos como um todo faz o acompanhamento 

de satisfação do cliente antes e/ou depois da realização de seu evento. Uma 

empresa que adota a prática de pré e pós-venda tem a oportunidade de conhecer 

seus clientes, suas expectativas, particularidades, percepções, desejos, 

necessidades e dificuldades antes e depois da execução de suas atividades. Desse 

modo, a prática de pré e pós-venda é determinante para o estabelecimento de uma 

boa relação empresa-cliente-empresa, pois são dos clientes que veem a maior gama 

de informações que nortearão a atuação da empresa. Assim, quanto maior for o 

conjunto dessas informações, mais assertivo serão os processos organizacionais 

(SEBRAE, 2015).  

De maneira sucinta, pode-se dizer que o processo de pré e pós-venda serve 

de instrumento para um autoconhecimento pela ótica mais importante: a do cliente. 

Este autoconhecimento propicia informações tanto do ambiente interno e externo da 

empresa, fundamentando uma melhoria de sua gestão, a fim de fidelizar seus 

clientes, tornando o estabelecimento hoteleiro mais competitivo (AVILA, 2006).  

A única medida aplicada na fidelização do cliente de eventos no Mercure RJ 

Nova Iguaçu é a utilização de um programa de pontos, chamado Premium Rewards. 

Após cadastrado, o cliente acumula pontos através de hospedagens, consumos de 

alimentos e bebidas e na locação de salas de eventos onde a cada 1 dólar se 

converte em 1 ponto. O associado consegue ter acesso a um catálogo com mais de 

500 prêmios, inclusive de diárias nos hotéis da rede, no qual ele pode resgatar 

utilizando sua pontuação. 

 No entanto, após o levantamento dos dados foi possível verificar que de 360 

clientes, apenas 38 possui cadastro no programa de fidelidade, ou seja, apenas 

10,56%. Diante deste cenário, nota-se a necessidade de se esquematizar 

estratégias, cujo enfoque transitará entre produtividade, qualidade e excelência 

organizacional.  

 Para que isso ocorra, fez-se necessário a criação de uma análise SWOT. 

Esta análise é utilizada essencialmente para prover um norteamento na elaboração 

de estratégias em diversas situações e campos de estudo devido a sua 

característica interdisciplinar (DUTRA, 2014; KOTLER; KELLER, 2006).  

Para Chiavenato (2005) a matriz de análise SWOT permite que o 

empreendimento identifique de que maneira trabalhar com as oportunidades e 

ameaças da melhor forma, permitindo identificar tudo o que é externo, e após 
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analisar o cenário, pode-se executar estratégias que permitam potencializar, atacar 

ou preservar, permitindo-se avaliar cada qual se encaixa nas respectivas 

estratégias. Assim, o quadro abaixo apresenta uma análise de forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças capazes de afetar positiva e/ou negativamente seu 

sistema de gestão da qualidade total: 

 

Quadro 6: Análise SWOT – Hotel Mercure RJ Nova Iguaçu 

 

ANÁLISE INTERNA (ORGANIZAÇÃO) 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 Localização privilegiada: 

          Fácil acesso ao centro 

comercial, rodoviária, via dutra e via 

light; 

          Proximo ao shopping Iguaçu, 

top shopping, bares e restaurantes e 

do centro de convivência nordestina; 

 Ampla área de eventos com salas 

moduladas que comportam até  

700 pessoas e tem pé direito de 

4,40cm; 

 Quantidade de quartos relevante – 

165 unidades; 

 Infraestrutura / categoria superior 

ao dos concorrentes; 

 Estacionamento coberto ; 

 Equipe de vendas/comercial; 

 Área de lazer: piscina, sauna, 

jacuzzi, salão de jogos e quadra 

de squash; 

 Hotel de rede. 

 Número reduzido de funcionários e os 

mesmos sobrecarregados; 

 Infra estrutura sem manutenção 

adequada devido a verba reduzida; 

 Restaurante terceirizado - não entrega 

no padrão da rede; 

 Não investir em rede social; 

 Não possuir Revenue Management; 

 Falta de material de marketing (tanto 

digital quanto físico). 

 Problemas operacionais: limpeza, 

postura de colaborador, erro de 

comunicação.   
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Tabela 04: Análise SWOT – Hotel Mercure RJ Nova Iguaçu 

ANÁLISE EXTERNA (AMBIENTE) 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Mercado de casamentos; 

 Parcerias (Camicado, CVC Nova 

Iguaçu, Casas de Festas, 

Shopping Iguaçu, Top Shopping, 

Centro de Convivência 

Nordestinas); 

 Prospecção de novas empresas: 

       Abertura de novas empresas. 

Ex.: Fábrica da Granado – em 

Japeri; 

 Eventos Corporativos na Cidade; 

 Construção do autódromo em 

Deodoro para a realização da 

Fórmula 1 de 2020. 

 Concorrência com tarifas agressivas / 

sem critério de negociação; 

 Problema com emissão de nota fiscal 

devido falta/erro de coleta de 

informação de clientes; 

 Empresas falindo / com operação 

parada; 

 Empresas com budget reduzido; 

 Reputação na internet; 

 Trânsito no centro de Nova Iguaçu; 

 Falta de sinalização na cidade 

indicando o empreendimento; 

Cenário econômico. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2019) 

 

De posse dessas informações, se estabelece assim a abertura para o 

planejamento estratégico, que se caracteriza como uma importante e fundamental 

ferramenta para a organização, pois através da análise SWOT consegue-se adotar 

medidas mais assertivas às necessidades organizacionais (ALMEIDA; MENEZES, 

2013).  

Através das variáveis “oportunidades” e “pontos fortes”, é possível 

estabelecer estratégias de desenvolvimento que potencializem o crescimento do 

setor (CHIAVENATO, 2007), como por exemplo: destacar-se como único meio de 

hospedagem com área coberta e refrigerada para realização de uma grande feira de 

noivas e debutantes, além de oferecer pacotes de hospedagens voltados para este 

nicho. O amadurecimento e a expansão das parcerias com a Camicado, CVC Nova 

Iguaçu, Casas de Festas e Cerimonialistas da região podem ser vistas como ações 

importantes para este destaque.  
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Ainda no contexto das estratégias de desenvolvimento, tem-se a possibilidade 

de maximizar as vendas de eventos e hospedagem com promoções para novas 

empresas, confraternizações de fim de ano e locações de salas de reuniões por 

hora. Para tanto, a prospecção de novas parcerias, observando que no município de 

Nova Iguaçu existem mais de 746 empresas25 de médio e grande porte (SEBRAE, 

2016), deve ser vista como ação vital ao departamento de eventos. Dentre essas 

novas parcerias, destaca-se, por exemplo, a fábrica da Granado26 situada em Japeri 

– RJ, como uma excelente oportunidade de negócios.  

A construção do autódromo em Deodoro para a realização da Fórmula 127 de 

2021 que se distancia em 19 Km do Mercure Nova Iguaçu, pode ser vista como uma 

excelente oportunidade, uma vez que os eventos corporativos deste evento 

poderiam ser aqui realizados.  

No que tange as estratégias de sobrevivência – elaboradas a partir dos 

pontos fortes e ameaças (CHIAVENATO, 2007) – na ameaça de concorrência com 

tarifas agressivas/sem critério de negociação, pode-se utilizar o programa de 

Premium Rewards para promover a fidelização dos clientes com a oferta de prêmios 

acessíveis e pontuações duplas/triplas. Quanto aos problemas com emissão de nota 

fiscal devido falta/erro de coleta de informação de clientes, seria pertinente a criação 

de um banco de dados com todos esses consumidores de eventos e com as 

principais informações destes, de forma a diminuir erros de nota fiscal e facilitar 

futuras mensurações de contribuição e até mesmo para contatá-los como pós-

evento, afim de manter um relacionamento próximo entre empresa x cliente x 

empresa.  

Em continuidade, nos casos de falência das empresas e/ou paralização de 

operação, redução de budget e a reputação na internet, pode-se potencializar a 

                                                           
25 Segundo dados do Sebrae (2015) o Município de Nova Iguaçu conta com os seguintes dados sobre 
empresas: 586 micro e pequenas e 36 médias e grandes no setor industrial; 360 micro e pequenas e 
28 médias e grandes no setor de construção civil; 4.313 micro e pequenas e 348 médias e grandes 
no setor do comércio; 11.105 micro e pequenas e 296 médias e grandes no setor de serviços 
(SEBRAE, 2016).  
26 Fundada em 1970 e com expressivos R$ 100 milhões faturados em 2004, a empresa abre uma filial 
com cerca de 30mil metros quadrados em Japeri (RJ) e outra em Belém (BA), com um investimento 
de R$ 35 milhões (ISTO É DINHEIRO, 2016).  
27 “Segundo a Formula Money, consultoria inglesa especializada nas finanças dos circuitos, o impacto 
econômico total na cidade do Rio de Janeiro logo no primeiro GP de Fórmula 1 seria de 
aproximadamente R$ 1,6 bilhão; só na construção do autódromo, haveria geração de milhares de 
empregos e impactos de pelo menos R$ 1 bilhão; apenas nos dias do GP seriam esperadas cerca de 
300 mil pessoas, cujos gastos na cidade chegariam a R$ 200 milhões. Resumindo: em dez anos, o 
Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 no Rio de Janeiro poderia trazer benefício econômico acumulado 
para a cidade superior a R$ 20 bilhões” (TRENGROUSE, 2019, p. 01). 
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visibilidade e imponência do departamento de eventos e do hotel como um todo, 

ofertando tarifas flexíveis e atraentes para empresas especificas como forma de 

motivar e investir no mercado regional. 

No que tange as estratégias de restrições – elaboradas a partir dos pontos 

fracos e das oportunidades (CHIAVENATO, 2007) – busca-se minimizar essas 

fraquezas e aproveitar as oportunidades. No que se refere a falta de investimento 

em rede social, material de marketing (tanto digital quanto físico) e não possuir 

revenue management, seria conveniente a contratação de um colaborador que 

possua formação adequada e experiência no ramo hoteleiro para realizar a devida 

divulgação do hotel e de promoções, além de utilizar este mesmo funcionário em 

vivência com outras unidades para capacitá-lo a mexer com estratégias tarifárias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No processo de desenvolvimento deste trabalho foi possível delinear uma 

contundente linha de raciocínio acerca da gestão e operacionalização do setor de 

eventos, de forma a contemplar suas especificidades e contribuições para o 

segmento hoteleiro. Dessa maneira, tal perspectiva serviu de embasamento para a 

construção de uma visão holística e sistêmica acerca do departamento de eventos 

do Hotel Mercure RJ Nova Iguaçu.  

Assim, através deste estudo foi possível notar declínio e crescimento de 

receita, bem como dados que oportunizaram conhecer que o departamento gira uma 

receita média anual de R$ 627.948,00, contando com uma carta de 360 clientes. 

Dentre estes, os segmentos que mais se destacaram foram os de cosméticos e o 

educacional. Juntos, trouxeram uma receita de R$ 975.875,39 representando 

68,79% da receita total. Esta, por sua vez, entre o período de junho de 2016 a junho 

de 2019 alcançou expressivos R$ 1.418.623,25.  

A partir desse cenário, ficou evidente que pouco se sabia sobre o 

comportamento dos consumidores do produto “eventos” desta unidade e seus 

desdobramentos. Assim, a elaboração deste trabalho e da métrica de análise 

documental possibilitaram uma contextualização de todos os clientes dos últimos 3 

anos deste setor, ampliando o conhecimento e revelando dados pertinentes ao 

estabelecimento de estratégias futuras mais assertivas. Desse modo, tal panorama 

possibilitou o alcance do objetivo da pesquisa que tinha como foco observar e 

mapear o seu cliente real e potencial, observando suas particularidades e 

especificidades.  

Através dessa visão mais exímia sobre o setor de eventos neste 

empreendimento, notou-se como os conceitos teóricos assimilados na formação de 

bacharel em hotelaria corroboram e demonstram a representatividade que este 

departamento tem no ramo hoteleiro. Ademais, ao evidenciar a importância deste 

setor, tornou-se possível prospectar ações que possibilitariam a fortificação das 

estratégias que utilizem este departamento como um diferencial competitivo. Para 

tanto, existem lacunas a serem trabalhadas no controle de gestão da qualidade dos 

serviços ofertados, frente ao desconhecimento que este Hotel possui acerca da 

satisfação desses clientes sobre seus serviços e dos próprios clientes em si. Sendo, 

portanto, tal ponto o desmembramento futuro desta pesquisa.  
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No que tange os questionamentos levantados durante o processo de 

elaboração da metodologia aplicada, as seguintes respostas puderam ser obtidas: 

 Q1 – Como a captação de eventos é realizada por este empreendimento? Em 

suma, esta é feita de forma passiva, ou seja, são os clientes que entram em 

contato direto com a unidade para conhecimento dos espaços e locações de 

salas, sendo este contato realizado de maneira pessoal, ou por via telefone 

ou e-mail. 

 Q2 – Qual é o tratamento dado às questões inerentes a fidelização dos 

clientes do departamento de eventos? Esta apresenta lacunas em sua 

execução, visto que não é realizado nenhum tratamento de informações no 

pré e pós evento e apenas 10,56% dos clientes são cadastrados no programa 

de pontos do departamento de eventos. 

 Q3 – Quais estratégias são desenvolvidas para a melhoria de seus serviços? 

Até a execução do presente trabalho, nenhuma estratégia permeava o 

aprimoramento da qualidade dos serviços ofertados. 

 

Uma das maiores barreiras enfrentadas pelo autor foi de não haver 

documento principal, que contivesse as informações acima abordadas por períodos 

maiores que o disponível, este sendo o mensal. Desta forma, para que este 

levantamento de dados fosse realizado de forma anual e que posteriormente 

compreendesse o período de 3 anos, o autor precisou dedicar arduamente para 

concluir a triangulação dos dados. 

Apresentou-se também como embargo a dificuldade de localizar todas as 36 

planilhas produzidas pelo gestor de eventos, pois se encontravam em diferentes 

pastas de seu computador, bem como a ausência de algumas, cabendo ao autor 

verificar e elaborar estas de forma manual com base em histórico obtido pelo 

sistema de contas na intranet. 

Notou-se que as planilhas são alimentadas por um amplo leque de 

informações sobre os clientes e que apesar de ter possibilitado o levantamento de 

dados importantes, perdeu-se a oportunidade de traçar muitas outras informações 

pertinentes, por motivos de: falta de informações pessoais de clientes, como e-mail e 

telefone de contato; datas inexatas de começo e término dos eventos; a demanda e 

contribuição desses clientes na quantidade de hospedagem, pois esta em sua 

grande maioria é tratada diretamente com o setor de reservas, não contabilizando na 
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planilhas do setor de eventos; a demanda e contribuição desses clientes com o 

departamento de alimentos e bebidas, visto que esse também segue e mesma linha 

da hospedagem, ou seja, era negociado diretamente com o setor responsável, o 

restaurante. 

Evidenciou-se a dificuldade de se levantar dados acerca da qualidade e 

excelência organizacional, pois o empreendimento não aplica procedimentos para 

obter informações no processo pré e pós evento, dificultando o processo de melhoria 

e crescimento do setor. 

Diante deste cenário e das informações apresentadas por esse trabalho, se 

mostra inegável, portanto, que os benefícios da apropriação e investimento no 

departamento de eventos pode apresentar resultados promissores a unidade 

hoteleira. De posse dos dados expostos, o gestor do departamento de eventos deve 

dar prosseguimento não somente a planilha executada de forma mensal, como 

também triangular essas novas entradas à esta criada pelo autor deste trabalho. 

Ademais, conhecendo agora de forma holística e sistêmica seu departamento 

e desdobramentos, é oportuno se apropriar de um planejamento meticuloso de 

forma a obter um excelente controle operacional e, dessa maneira, atingir sucesso 

na execução de estratégias capazes de maximizar e potencializar a gestão da 

qualidade organizacional. 
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