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RESUMO 

 
Com o passar dos anos, a gestão da qualidade tem sido implementada nas 
empresas como forma de fidelizar clientes, aprimorar resultados e produtividades 
organizacionais e vincular a imagem organizacional a patamares de excelência na 
prestação de serviços e/ou oferta de produtos e bens. Nesse contexto, o diferencial 
e/ou vantagem competitiva se daria pela inserção de instrumentos, certificações e 
normativas cujo propósito seria instaurar/fixar os preceitos de qualidade em toda e 
qualquer instância organizacional. Nesse sentido, a ISO 9.001 é vista enquanto um 
importante instrumento gerencial que permite a padronização dos processos 
operacionais, tendo como foco a contínua satisfação de clientes internos e externos.  
Assim sendo, este trabalho visou analisar a gestão da qualidade na hotelaria 
corporativa carioca, por meio de inferências à ISO 9.001, compreendendo sua 
aplicabilidade junto à classe média brasileira. Tal enfoque se justifica pelo fato dessa 
demanda representar a maior parte da população brasileira, com significativo poder 
econômico, o que lhe permitiu usufruir de produtos e serviços turísticos. Realizou-se 
uma pesquisa quanti-qualitativa com a aplicação de dois instrumentos – entrevistas 
semiestruturadas e questionário em Escala Likert - aplicados através do método 
estudo de caso. Assim, as discussões se debruçam sobre o Hotel Ibis Centro – 
empreendimento reconhecido graças à força de sua marca empresarial e por possuir 
o selo de qualidade NBR ISO 9.001 – localizado no município do Rio de Janeiro, e 
que possui parte de seu público alvo centrado na classe média brasileira, em 
específico ao segmento corporativo. Desta forma, pôde-se constatar que a 
padronização proposta pelo selo de qualidade promove agilidade, eficiência e 
eficácia dos processos operacionais que lidam com o atendimento das necessidades 
dos clientes externos, como também promovem a segurança, o bem-estar e apoio 
ao cliente interno, permitindo-lhe que cumpra suas tarefas observando a proposta da 
excelência ao atendimento na hotelaria.  
 
Palavras-chave: Qualidade Total; PDCA; Hotel Econômico; Gestão; ISO 9.001.  
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ABSTRACT 

 
Over the years, the quality management has been implemented in companies as a 
way to retain customers, to improve business results and organizational productivity, 
relating the corporate image to high levels of excellence in provision of service and/or 
product and goods offering. In this context, the differential and/or competitive 
advantage would be the inclusion of instruments, certifications and regulations whose 
purpose is to establish/ fix the quality principles in any organizational instance. In this 
sense, the ISO 9.001 is seen as an important management tool that enables the 
standardization of operational processes, focusing on the continued internal and 
external customers’ satisfaction. In this sense, this study aims to analyze the quality 
management in carioca corporate hospitality, based on inferences to ISO 9.001, 
including its applicability to the Brazilian middle class. Such approach is justified 
because this demand represents the majority of Brazilian population, with significant 
economic power, allowing this group to use tourism products and services. Moreover, 
it was realized a quantitative and qualitative research, using two instruments - semi-
structured interviews and questionnaire structured with Likert scale - applied in a 
case study. Thereby, the discussions have addressed the Hotel Ibis Centre – an 
enterprise recognized by the strength of its corporate brand and for having NBR ISO 
9.001 quality mark - located in Rio de Janeiro. This enterprise has a good part of its 
demand focused on Brazilian middle class, in particular the corporate segment. In 
this manner, it could be seen that the standardization proposed by quality seal 
promotes agility, efficiency and effectiveness over the operational processes that 
deal with meeting the needs of external customers, as well as promote the safety, 
welfare and support to internal customers, allowing them to fulfill their operational 
tasks, observing the principles of excellence in hotel service. 
 
Keywords: Total Quality; PDCA; Economic Hotel; Management; ISO 9,001. 
 
 
.  
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INTRODUÇÃO: 

 

Como um setor de serviços, a hotelaria apresenta em sua integridade 

processos, planejamentos e operacionalizações contínuos, o que demanda pessoas 

qualificadas para a sua realização. Nesse sentido, observa-se que a qualidade na 

hotelaria busca ininterruptamente melhorar de forma plena, proprietária, permanente 

e progressiva, os serviços e atendimentos que são oferecidos (CASTELLI, 2005). 

Boiteux e Werner (2009) trazem uma análise interessante a partir do 

momento em que afirmam que, em uma sociedade contemporânea, ter o quesito da 

qualidade não deverá ser visto mais enquanto um diferencial competitivo. Em uma 

sociedade pautada na lógica da difusão efetiva, ágil e eficiente da informação, as 

empresas que não oferecerem produtos e serviços qualitativos fatalmente 

padecerão (CASTELLI, 2005). Afinal de contas, devido a esse cenário, “o mínimo 

que podemos esperar da compra de um produto ou serviço é que o mesmo atenda 

às especificações definidas, as quais devem garantir a satisfação das necessidades 

a que se destina suprir e que motivaram a sua aquisição” (BOITEUX; WERNER, 

2009, p. 32). 

O ingresso desses novos consumidores oriundos das classes de baixa renda 

oferece um campo amplo e com vastas oportunidades para as empresas 

(VENTURA, 2009). Atualmente a classe média brasileira possui uma margem de 

representação de 54% da população do país, o que remete a cerca de 108 milhões 

de brasileiros (SERASA EXPERIAN, 2014). Dados quantitativos que expressam a 

representatividade e a importância desse segmento apenas atestam a relevância 

desse público para a economia brasileira. Ao observar as tendências e expectativas 

relacionadas a esse nicho de mercado, a Serasa Experian (2014) estima que até 

2023 essa mesma classe, popularmente conhecida como classe C1, represente 58% 

do total da população brasileira, ou seja, 125 milhões de pessoas. Nesse sentido, 

torna-se necessário compreender a representatividade deste público específico junto 

à cadeia produtiva hoteleira.  

                                            
1 Segundo a FGV (2011), para se inserir em uma determinada classe é necessário observar o quesito 
da renda familiar. Os indivíduos que possuem uma renda familiar acima de R$9.745,00 estarão 
centrados na classe A; os que possuem algo em torno de R$7.475,00 a R$9.745,00 na classe B; a 
classe C possuirá uma renda de R$1.734,00 a R$7.475,00; a classe D entre R$1.085,00 a 
R$1.734,00; e por fim, a classe E, terá uma renda equivalente a R$0,00 até R$1.085,00. 
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Assim, a relação “gestão da qualidade” e o acolhimento da Classe C 

apresentam-se enquanto enfoque desse trabalho. Desse modo, por meio dos 

preceitos que regem os princípios do selo de qualidade NBR ISO 9.001, objetiva-se 

compreender como o processo de gestão da qualidade se efetiva em 

estabelecimentos econômicos, analisando as etapas que envolvem sua 

implementação, gestão e operacionalização.  

Nesse sentido, a realização da presente envolverá três etapas que assumiram 

pressupostos quanti-qualitativos: (1) análise bibliográfica; (2) aplicação de 

instrumentos de pesquisa (questionários e entrevistas semiestruturados, 

apresentados nos anexos deste trabalho); (3) e a tabulação dos resultados desses 

instrumentos. Para tanto, o desenvolvimento do trabalho assumiu o seu caráter 

exploratório, acreditando que as resoluções oriundas de seus questionamentos e 

hipóteses permitirão ao pesquisador a construção de cenários representativos (GIL, 

1995) acerca de sua problemática de pesquisa.  

Assim, por seus pressupostos quanti-qualitativos, a pesquisa implicou na 

estruturação de hipótese e questionamento que serviram enquanto diretrizes para o 

desenvolvimento desse trabalho. No que tange sua hipótese, trabalhada uma 

análise quantitativa, buscou-se verificar se “empreendimentos hoteleiros ligados a 

redes internacionais, devido a sua padronização administrativa e operacional, 

encontram dificuldades em aplicar uma gestão da qualidade que prime pelas 

especificidades da ‘Classe C Brasileira’”. Já pela vertente qualitativa, esse trabalho 

debruçou-se sobre o seguinte questionamento: “como os processos normativos 

instaurados pela ISO 9.001 se encaixam e influenciam as práticas organizacionais 

de um hotel econômico? ”.  

Exposto isso, as entrevistas foram aplicadas, de maneira aleatória – 

observando-se a disponibilidade dos funcionários indagados a participarem desse 

processo – junto a quatro funcionários de setores distintos. Essas tinham como 

intuito averiguar as percepções acerca do questionamento dessa pesquisa, 

objetivando expor elementos que denotam a importância da gestão da qualidade e 

suas inferências acerca dos resultados e produtividades organizacionais (LAKATOS, 

2010). Já o questionário, aplicado em 20 funcionários – seguindo o mesmo preceito 

metodológico destacado acima – objetivou a mensuração de padrões e condutas, 
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avaliados sobre os pressupostos da escala Likert2 em relação à análise do cliente 

interno desse meio de hospedagem.  

Dessa maneira, para se alcançar o objetivo proposto pelo presente trabalho, 

fora necessária sua divisão em três capítulos. Sendo assim, em seu primeiro 

capítulo – UMA QUESTÃO DE QUALIDADE: PRINCIPIOS E VALORES ACERCA 

DA ABNT NBR ISO 9.001. UM ENFOQUE AOS MEIOS DE HOSPEDAGEM – 

procurou-se perpassar pelos conceitos que regem a gestão da qualidade, aferindo 

seus impactos positivos acerca dos resultados organizacionais. Dessa maneira, 

discutiu-se como esse tipo de gestão pode assegurar o pleno desenvolvimento de 

processos. Nesse sentido, enfatizou-se a necessidade das gestões hoteleiras 

aderirem à NBR ISO 9.001 e a partir desse discurso, expõem-se concepção, 

princípios e valores ligados a essa normativa. De forma geral, tenta-se entrelaçar 

essa perspectiva analítica no âmbito operacional de um empreendimento hoteleiro, 

analisando sua importância perante processos e operações.  

Em um segundo capítulo – A GESTÃO DA QUALIDADE EM HOTÉIS 

ECONÔMICOS: UMA ANÁLISE SISTÊMICA ACERCA DOS PRINCÍPIOS DE 

EXCELÊNCIA DA ISO 9.001 – abordou-se a gestão da qualidade pela ótica das 

empresas hoteleiras ligadas à categoria econômica. A partir desse cenário, abordou-

se as possíveis inferências que a certificação NBR ISO 9.001 possui sobre a 

imagem de uma organização. Para tanto, buscou-se mensurar como tal mecanismo 

normativo era percebido tanto por clientes internos e externos, buscando-se 

entender como essa certificação é vista e percebida tanto por uma lógica 

operacional quanto pela questão do consumo.  

Como consequência do debate realizado nos capítulos anteriores, o terceiro 

capítulo - A GESTÃO DA QUALIDADE NO SEGMENTO ECONÔMICO DA 

HOTELARIA: UM ESTUDO DE CASO DO HOTEL IBIS CENTRO, RIO DE 

JANEIRO – apresenta a análise das práticas da ISO 9.001 e sua relação com os 

procedimentos operacionais realizados pelo hotel Ibis Centro, localizado no 

município do Rio de Janeiro. Após essas análises, houve a apresentação de uma 

matriz SWOT que possibilitou um diagnóstico mais apurado sobre como a ISO 9.001 

afeta as ações operacionais de um meio de hospedagem, de categoria econômica e 

                                            
2 A escala do questionário foi composta por (1) Ruim; (2) Regular; (3) Bom; (4) Muito bom; (5) 
Excelente. 
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que atende as exigências, expectativas e necessidades de um público-alvo tão 

específico quanto a Classe C.  
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1. UMA QUESTÃO DE QUALIDADE: PRINCIPIOS E VALORES ACERCA DA 

ABNT NBR ISO 9.001. UM ENFOQUE AOS MEIOS DE HOSPEDAGEM. 

 

De maneira sucinta, poder-se-ia mencionar que a busca pela qualidade em 

serviços hoteleiros se propõe a construção de um ambiente organizacional que seja 

capaz de atingir, através da interação de elementos materiais e imateriais, a 

satisfação das necessidades de seu cliente e, consequentemente, ofertar a 

excelência nos serviços prestados (CASTELLI, 2006). Para tanto, é preciso que 

todos os membros dessa organização “abracem” os princípios de uma gestão 

sistêmica capaz de interligá-los aos princípios, objetivos, missão e visão da empresa 

hoteleira para que, de posse desse cenário, seja possível observar os impactos e 

consequências dos preceitos da qualidade total em suas respectivas áreas de 

atuação (SANTOS, BARBOSA e OLIVEIRA, 2011). 

Assim, os gestores hoteleiros devem corriqueiramente se lembrar de que em 

um meio de hospedagem a qualidade se fundamenta e se alicerça não somente pela 

sequência de padrões, normativas e conformidades ligadas à sanção das 

necessidades de seus clientes, mas também a exceder suas expectativas frente às 

características dos produtos, dos serviços, da infraestrutura e do atendimento a eles 

disponibilizados (CORTE, 2009).  

Nesse contexto, cada gestor deve compreender a relevância da proposta 

conceitual de Juran (1997), que assume a gestão da qualidade pelo preceito da 

“trilogia organizacional”, fundamentada por atos de planejamento, controle e 

melhoria. A respeito da planificação, Juran (1997) menciona a necessidade de seus 

processos estabelecerem metas, identificarem clientes e determinarem suas 

necessidades. A partir dessas proposições, destaca Juran (1997), é que poder-se-á 

idealizar, executar e ofertar produtos que atendam às necessidades de um público-

alvo. No que tange a questão do controle, sua percepção recai sobre a importância 

de se quantificar o desempenho real de uma empresa, comparando-o com as metas 

traçados no planejamento. A partir daí, cabe aos gestores e colaboradores atuarem 

de forma a diminuir diferenças entre a realidade operacional e o cenário futuro 

desejado proposto pelos processos de planificação (JURAN, 1997). Por fim, a 

questão da melhoria. Há a necessidade de se estabelecer prospecções de melhoria 

contínua. Para tanto, é importante estabelecer equipes e treiná-las, motivando-as 
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contínua e ininterruptamente para que possam diagnosticar problemas e causas, 

prognosticando soluções a curto, médio e longo prazo (JURAN, 1997). 

Assim, no que tange a aplicabilidade desse discurso3, os processos 

gerenciais e operacionais hoteleiros devem considerar a organização como um todo, 

abrangendo a percepção que clientes internos e externos possuem de suas 

infraestruturas, equipamentos, produtos e serviços. Aspecto interessante a se 

mencionar é o fato de que, conforme enaltecem Boiteux e Werner (2009), a 

qualidade nos meios de hospedagem não deve ser vista mais como vantagem 

competitiva, mas como requisito básico a sua sobrevivência. Afinal de contas, sem 

qualidade as organizações não sobrevivem às exigências de seus clientes, que se 

encontram cada vez rígidas quando se trata dessa temática (CASTELLI, 2006). 

Dessa forma, sem dúvida alguma é necessário analisar os princípios que 

regem uma gestão pautada nos arquétipos da qualidade e que propicie ao 

estabelecimento uma operacionalização capaz de transparecer em sua estrutura 

“menos defeitos, produtos melhores, posição financeira melhor, maior bem-estar, 

menos giro de pessoal, menos absenteísmo, clientes satisfeitos e uma imagem 

melhor” (SERRA, 2005, p. 7)4.  

Para que quaisquer ações de planejamento sejam bem-sucedidas, julga-se 

imperativo o fato de que seus gestores percebam a relevância de se estabelecer 

nexos contínuos e permanentes com os preceitos que sustentam uma gestão da 

qualidade total. Através desse cenário, há a possibilidade de se aprimorar não 

apenas aspectos tangíveis como infraestrutura e equipamentos, mas também 

oferecer melhoras nos aspectos intangíveis que cercam a experiência da 

hospedagem e que se materializam graças aos seus colaboradores (SERRA, 2005). 

Justamente por isso, a qualidade precisa estar no centro de qualquer 

empreendimento hoteleiro, já que 

                                            
3 Para Vieira (2004) a busca pela qualidade representa uma procura contínua e ininterrupta pela 
excelência. Para tanto, caberá aos gestores seguir alguns princípios para que a mesma se enraíze e 
se efetive em seu ambiente organizacional, sendo esses: (1) Total Satisfação do Cliente; (2) Gerência 
Participativa; (3) Desenvolvimento de Recursos Humanos; (4) Constância de Propósitos; (5) 
Aperfeiçoamento Contínuo; (6) Gerência de Processos; (7) Delegação; (8) Disseminação de 
Informações; (9) Garantia da Qualidade; (10) Não Aceitação de Erros.  
4 Tais pontos são os elementos base para a formulação de uma equação preponderante a toda e 
qualquer organização hoteleira. Por meio de suas exposições qualitativas e crescentes, uma empresa 
hoteleira poderá aumentar seus índices de produtividade, reduzindo seus custos operacionais e 
administrativos (CASTELLI, 2003). Tal cenário, segundo Serra (2005), incide no futuro da 
organização, estando intrinsecamente ligado à gestão da qualidade organizacional. 
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Manter e melhorar continuamente a Qualidade no fornecimento dos serviços 
hoteleiros tornou-se um desafio permanente. Nesse sentido, não resta outa 
alternativa para o hotel, enquanto empresa, senão buscar a Qualidade em 
tudo e por intermédio de todas as pessoas nela envolvidas. De que 
maneira? Criando-se uma nova mentalidade, uma nova filosofia empresarial 
voltada para a Qualidade que o cliente quer. (CASTELLI, 2006, p.07). 
 

Contudo, para se criar essa “nova mentalidade” proposta por Castelli (2006), 

é necessário que os gestores hoteleiros, independentemente da classificação, porte, 

segmento e tipologia de seus estabelecimentos, entendam que sua implantação 

demanda tempo, investimento e esforço coletivo, devendo ser iniciada, monitorada e 

reestruturada de forma contínua e ininterrupta (SANTOS, BARBOSA e OLIVEIRA, 

2011).  

Para tanto, para se atingir o cenário proposto acima, torna-se necessário que 

a organização invista em ações que “aperfeiçoem” seu elemento humano através de 

práticas educacionais, capacitações, treinamentos e reciclagens que objetivam 

tornar a empresa mais produtiva e competitiva (CASTELLI, 2003), o que 

paralelamente lhe possibilita a oportunidade de produzir cada vez mais e melhor, 

com custos reduzidos (CASTELLI, 2003), visto que “a qualidade nas empresas de 

serviços depende muito das habilidades interpessoais do seu pessoal da linha de 

frente” (SOARES e CORRÊA, 1994, p. 7).  

Justamente por isso, existe a necessidade imperativa de estabelecer um 

processo contínuo e ininterrupto de qualificação do elemento humano, já que através 

de tais práticas os meios de hospedagem podem conquistar a estruturação de 

práticas operacionais que se assemelhem com as ideias de missão e visão 

organizacional, além de efetivarem “Procedimentos Operacionais Padrão5”, 

estabelecendo um “tempo ótimo de produção” (ERDMANN, 1994) à oferta de seus 

serviços, bens, atendimentos e produtos (CASTELLI, 2006).  

Nesse sentido, Lamprecht e Ricci (1997) mencionam uma lógica pertinente a 

estruturação, aplicação e mensuração dos processos operacionais, de maneira que 

o resultado dessa análise propicie informações verídicas, pontuais e confiáveis para 

que assim a padronização dos serviços possa ser aplicada. Desse modo, na figura a 

seguir (figura 1) será possível perceber quais “caminhos” essa proposta percorre.  

                                            
5 O Procedimento Operacional Padrão (POP) deve ser visto enquanto uma ferramenta capaz de 
identificar a melhor maneira de conduzir uma atividade. Devido a esse objetivo, a lógica desse 
mecanismo se dá pela padronização de ações que deverá ser seguida e registrada por todos os 
colaboradores por ela envolvidos. Para tanto, torna-se preponderante o treinamento e a capacitação 
para tais funcionários, de maneira que os mesmos possam atingir a tão aclamada “excelência” e 
minimização de erros operacionais.  
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Figura 01: Fluxograma para padronização de processos 
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Fonte: Lamprecht e Ricci (1997, p. 87). 

 

O escopo apresentado na figura 1 necessita ser avaliado contínua e 

ininterruptamente, pois “caso um processo seja dado como ‘problemático’, recursos 

devem ser providenciados de forma que este possa ser melhorado” (LAMPRECHT e 

RICCI, 1997, p. 87). Assim, pelo fato da qualidade se constituir um instrumento 

capaz de promover melhorias, seja por evitar ou minimizar falhas operacionais, seus 

resultados possibilitam aos empreendimentos hoteleiros a economia de tempo, 

recursos e investimentos (SOARES e CORRÊA, 1994). 

Para que esse discurso efetivamente seja percebido nos meios de 

hospedagem, há a necessidade de se tratar esses ambientes enquanto verdadeiros 

conglomerados dinâmicos, sistêmicos e indissociáveis, responsáveis por prover 

experiências positivas e negativas a sua clientela. Nesse contexto, para que os 

aspectos positivos se sobressaiam aos negativos, entra em cena o “hoteleiro 

camaleão” (SPOLON, 2007) 
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Dentro do hotel em que você trabalha há inúmeros camaleões. Dão conta de 
adaptar-se a quase tudo. Nós, gestores, normalmente não os vemos. Ainda 
bem. Dizem que o bom funcionário nunca é visto. O trabalho dele é tão bom 
que parece que tudo acontece sem que, por trás, esteja o dedo de alguém 
(SPOLON, 2007, p. 01) 
 

Ao se promover ações de capacitação e treinamento, pautada nos princípios 

da excelência hoteleira, promove-se um funcionamento harmônico desse sistema, o 

que resultará em ofertas mais qualitativa dos produtos/serviços prestados pelo 

empreendimento (SERRA, 2005).  

Um dos instrumentos normativos que permitem a construção de ambientes 

corporativos, tais quais as narrativas até aqui descreveram, é a ABNT NBR ISO 

9.001 – Sistemas de Qualidade (ABNT, 2008). Através de sua aplicabilidade, as 

ações de qualidade serão definidas conforme os seguintes princípios: (1) Foco no 

cliente; (2) Liderança; (3) Envolvimento das Pessoas; (4) Abordagem de Processo; 

(5) Abordagem de Sistema para Gestão; (6) Melhoria Contínua; (7) Abordagem 

Factual para Tomada de Decisões; e (8) Relacionamento com Fornecedores. Sendo 

assim, o quadro abaixo demonstrará, de forma objetiva, a especificidade de cada um 

desses itens, destacando-se suas relações com a proposta da qualidade total.  

 

Quadro 01: Princípios da ISO 9.001 
 

Princípios Especificidades 

Foco no cliente 

Compreender as necessidades atuais e futuras dos clientes, 
seus requisitos e procurar exceder as suas expectativas 
perante a organização, que depende de seus clientes para a 
sua sobrevivência. 

Liderança 

Os líderes devem criar e manter um ambiente interno que 
permita que todas as pessoas possam estar completamente 
envolvidas no propósito em atingir os objetivos propostos 
pela organização, pois a liderança estabelece uma unidade 
de propósito e o caminho da organização. 

Envolvimento das 
Pessoas 

Todas as pessoas, dentro da organização, são sua 
essência. O total envolvimento destes torna possível que 
suas habilidades sejam utilizadas em prol da organização. 

Abordagem de 
Processos 

Partindo-se do princípio de utilizar o gerenciamento por 
meio de processo, este possibilita que o resultado desejado 
pela organização seja alcançado mais eficientemente, 
alocando todas as suas atividades e recursos relacionados 

Abordagem de 
Sistema para 

Gestão 

Compreender, identificar e gerenciar processos inter-
relacionando-os como um sistema contribui eficaz e 
eficientemente a organização atingir seus objetivos. 
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Quadro 01: Princípios da ISO 9.001 (Continuação). 
 

Princípios Especificidades 

Melhoria Contínua 
O desempenho global da organização necessita ser o 
objetivo permanente, focando em sua melhoria contínua. 

Abordagem Factual 
para tomada de 

Decisões 

Basear as decisões em análise de dados e informações 
para mais eficácia nestas decisões. 

Relacionamento 
com Fornecedores 

Tendo uma relação interdependente, a organização e seus 
fornecedores produzem uma relação de benefícios mútuos, 
aumentando a habilidade de ambos em agregar valor. 

Fonte: ABNT (2008). 

 

Um aspecto interessante a ser destacado nesse momento é o fato da ISO 

9.001 propor a padronização enquanto elemento condutor de uma gestão, 

enfatizando uma disseminação de condutas, valores e posturas em âmbitos 

estratégicos, táticos e operacionais de quaisquer organizações (SOARES, 2014). 

Assim, tal padronização assumirá como ponto central a necessidade de estabelecer 

e ofertar um princípio de qualidade fundamentado na sanção das necessidades dos 

clientes (MOURA, 2009), para que de posse disso, crie-se um marketing positivo da 

empresa e paralelamente se trace um cenário propício à fidelização, ao aumento de 

resultados financeiros e operacionais positivos que sejam capazes de propiciar uma 

maior e melhor visibilidade da organização. 

Para que isso ocorra, a ISO 9.001 enfatizará através de suas diretrizes 

normativas a importância do processo de gestão organizacional estar respaldado 

nos preceitos do ciclo do PDCA. De acordo com Castelli (2003) esse método cíclico, 

que será observado posteriormente na figura 2, é constituído por quatro etapas: (1) 

Plan – que corresponde ao processo de planificação das ações estratégicas e 

operacionais de um estabelecimento, levando-se em consideração as metas e os 

objetivos que se pretende atingir; (2) Do – fase da implementação, onde se busca 

uma maior produtividade e competitividade organizacional; (3) Check –etapa que 

consiste na mensuração dos resultados operacionais e financeiros obtidos, 

contrapondo-os com as expectativas outrora idealizadas; (4) Action – consiste na 

proposição de medidas corretivas e/ou preventivas capazes de ajustar/equilibrar os 

resultados atuais com os esperados. 
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Figura 02: Etapas do método PDCA. 
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Fonte: Castelli (2003, p. 92) 

 

Assim, ao estabelecer um paralelo das premissas apresentadas na figura 2 

com o universo hoteleiro, a título ilustrativo, poder-se-ia chegar às seguintes 

análises: ao idealizar as ações a serem executadas por colaboradores de uma 

recepção, deve-se levar em conta o tipo de produto, processo e quantidade6 

(ERDMANN, 1994), para que de posse dessas informações os gestores hoteleiros 

possam estruturar os Procedimentos Operacionais Padrões desse departamento.  

                                            
6“Este processo se traduz em um conjunto de funções inter-relacionadas que objetivam comandar o 
processo produtivo e coordená-lo com os demais setores administrativos da empresa, fazendo com 
que se ampliem informações necessárias para o dia-a-dia, reduzindo os conflitos existentes entre 
vendas, finanças e produção” (GAMA e ALVES, 2012, p.1). O PCP - Planejamento do controle da 
produção - é composto por etapas de planejamento, programação e controle. Desta forma, o 
planejamento nos serviços hoteleiros envolverá o projeto do produto, a definição dos processos que o 
constituirão e a definição de quantidades (ERDMANN, 1994) possibilitando ao hotel a oferta de 
serviços cada vez mais qualitativos, medindo a quantidade e a qualidade, que geralmente são opções 
de hotéis que querem possuir qualificações mais altas (LEMOS e ERDMANN, 1998). 
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Em seguida, no que concerne sua implementação, seus gestores deveriam 

observar os tipos recursos, infraestruturas e equipamentos que positiva ou 

negativamente interferem na produtividade desse espaço. De posse dessas 

informações, caberia aos gestores proporem melhorias acerca dos problemas 

detectados através de situações/eventos/planos que pudessem mitigar os pontos 

fracos observados (treinamento dos funcionários da linha de frente, novos 

equipamentos, entre outros.).  

Como a ISO 9.001 envolve os preceitos do PDCA para criar normativas que 

sejam capazes, em sua totalidade, de propor um modelo de sistema de gestão da 

qualidade, julga-se pertinente descrever e compreender os principais 

requisitos/normativas que a constituem, enfatizando aqui aos seguintes aspectos: (1) 

Sistemas de Gestão da Qualidade; (2) Responsabilidade da Direção; (3) Gestão de 

Recursos; (4) Realização do Produto; (5) Medição, Análise e Melhoria (ABNT, 2008). 

Abaixo, apenas pelo caráter ilustrativo, o quadro demonstrará o significado de cada 

uma dessas etapas, observando suas incidências perante o processo de construção 

e inserção da qualidade total em ambientes organizacionais.  
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Quadro 02: Requisitos para a obtenção da ABNT NBR ISO 9.001 

Sistemas de 
Gestão da 
Qualidade 

Requisitos Gerais 
O empreendimento deve documentar, implementar e estabelecer processos para um 
sistema de gestão da qualidade, melhorando continuamente.  

Requisitos de 
Documentação 

Deve haver políticas e objetivos da qualidade, registro para assegurar a eficácia e um 
manual da qualidade. 

Manual da Qualidade 
Deve incluir o escopo do sistema de qualidade, descrevendo a interação entre os 
processos e documentação dos procedimentos. 

Controle de Documentos 
Os documentos devem ser controlados para assegurar sua identificação, análise 
crítica e revisão.  

Controle de Registros 
Os registros devem mostrar a conformidade com os requisitos e a eficácia do sistema 
de gestão da qualidade. 

Responsabilidade 
da Direção 

Comprometimento da 
Direção 

Deve se comprometer em desenvolver e implementar o SGQ, melhorando 
continuamente sua eficácia. 

Foco no Cliente 
A alta direção deve se assegurar que os requisitos dos clientes sejam atendidos, com 
o propósito de aumentar sua satisfação. 

Política da Qualidade 
Deve ser apropriada ao propósito da organização, atendendo os requisitos e 
melhorando continuamente, sendo compreendida por toda a organização. 

Planejamento Devem ser estabelecidos objetivos da qualidade de forma a satisfazer os requisitos.  
Responsabilidade, 

Autoridade e 
Comunicação 

As responsabilidades e autoridades devem ser definidas e comunicadas em toda a 
organização.  

Análise Crítica pela 
Direção 

A alta direção deve analisar o SGQ continuamente para sua continua adequação e 
eficiência na organização.  

Gestão de 
Recursos 

Provisão de Recursos 
A organização deve prover os recursos necessários para implementar, manter e 
melhorar continuamente o SGQ e aumentar a satisfação dos clientes.  

Recursos Humanos 
Os funcionários que executam as atividades devem ser competentes, por meio de 
treinamentos, educação, habilidades e experiência apropriados. 

Infraestrutura Atender a conformidade com os requisitos do produto. 

Ambiente de Trabalho 
A organização deve determinar e gerenciar o ambiente de trabalho necessário para 
alcançar a conformidade com os requisitos do produto.  
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Quadro 02: Requisitos para a obtenção da ABNT NBR ISO 9.001 (Continuação) 

Realização do 
Produto 

Planejamento da 
Realização do Produto 

A organização deve planejar e desenvolver processos necessários para a realização 
do produto, devendo esta ser consistente com os requisitos de outros processos do 
SGQ.  

Processos Relacionados à 
Clientes 

A organização determina os requisitos especificados pelos clientes (entrega e pós 
entrega) e os não-declarados por estes, mas necessários, sempre se comunicando 
com os clientes, ouvindo suas reclamações. 

Projeto e 
Desenvolvimento 

A organização deve determinar os estágios do projeto do produto e seu 
desenvolvimento, analisando criticamente cada estágio delegando as 
responsabilidades para cada projeto desenvolvido. 

Aquisição 
Deve conter os requisitos para aprovação do produto, procedimentos, processos, 
equipamentos, qualificação de pessoal e os requisitos do SGQ. 

Produção e Fornecimento 
de Serviço 

A organização deve fornecer condições controladas como características do produto, 
instruções de trabalho, o uso de equipamentos adequados, monitoração e medição.  

Controle de Dispositivos 
de Medição e 

Monitoramento 

A monitoração deve fornecer evidências da conformidade do produto com os 
requisitos determinados, avaliando e registrando a validade dos resultados.  

Medição, Análise 
e Melhoria 

Generalidades 
Deve demonstrar a conformidade com os requisitos do produto, com o SGQ e a 
melhoria continua.  

Medição e Monitoramento 
Deve-se monitorar se a organização atendeu aos requisitos dos clientes, executando 
auditorias internas para determinar se o SGQ está conforme a norma, monitorando e 
medindo os processos e o produto, verificando sua eficácia.  

Controle do Produto Não-
Conforme 

Devem ser executadas ações que eliminem as não-conformidades detectadas, 
devendo ser reverificado após ser corrigido. 

Análise de Dados 
A organização coleta e analisa todos os dados referentes a eficácia do sistema, 
incluindo a satisfação dos clientes, conformidade com os requisitos do produto, 
oportunidades para ações preventivas e fornecedores. 

Melhorias 
A melhoria deve ser contínua, aplicando ações corretivas quando necessário, 
evitando as não-conformidades com ações preventivas.  

Fonte: Serra (2005); ABNT (2008). Adaptado pela Autora.
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Sob a ótica do planejamento de processos, a organização pode alcançar a 

melhoria contínua da qualidade através da exemplificação exposta pela figura. Para 

tanto, é necessário a compreensão sistêmica de toda a organização, que 

perpassaria por todos os departamentos, hierarquias, cargos, entre outros. Nesse 

sentido, torna-se impreterível “dar ouvidos” aos clientes internos e externos da 

organização, para que seja possível mensurar se ambos os lados estão satisfeitos 

com o resultado operacional ofertado.   

. 

Figura 03: Análise dos Requisitos da ISO 9001. 

 

Fonte: Moura (2009, p. 6). 

 

Acredita-se que através do atendimento das diretrizes normativas estipuladas 

pela ISO 9.001, os meios de hospedagem terão a capacidade de construir uma 

gestão pautada nos preceitos da qualidade total, o que impreterivelmente lhes 

proporcionariam:  

 Um conhecimento ímpar a respeito dos aspectos tangíveis e intangíveis que 

permeiam o grau de satisfação e insatisfação de sua clientela (VIEIRA, 2004);  
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 A visualização da importância do elemento humano em suas 

operacionalizações, estimulando novos e contínuos processos de capacitação 

e treinamento de sua mão de obra (CASTELLI, 2006);  

 O aumento de sua produtividade – através de produtos, serviços, 

infraestruturas, equipamentos, e atendimentos condizentes a proposta da 

excelência – e consequentemente da diminuição de seus custos (CASTELLI, 

2003), aspecto esse que resultaria no aumento de sua lucratividade;  

 

Acredita-se que por meio das reflexões propostas até o presente momento é 

que os gestores hoteleiros podem construir uma melhor excelência no atendimento 

hoteleiro, bem como direcionar a organização no processo de estruturação de 

diretrizes organizacionais capazes de cumprir os requisitos de qualidade propostos 

pela NBR ISO 9.001, melhorando assim seus processos e imagem organizacional e, 

por meio disso, inserir condutas capazes de propor vantagens competitivas sobre 

seu mercado de atuação.  

Dessa maneira, o presente capítulo expôs a importância do elemento humano 

nos processos hoteleiros, bem como seu papel para a inserção da NBR ISO 9.001, 

discutindo os principais benefícios e contribuições aos resultados operacionais de 

uma empresa. De posse dessas informações, o próximo capítulo abordará a oferta 

de hotéis do segmento econômico no Rio de Janeiro, buscando analisar em um 

primeiro momento a incidência da NBR ISO 9.001 sobre a lógica organizacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

2. A GESTÃO DA QUALIDADE EM HOTÉIS ECONÔMICOS: UMA ANÁLISE 

SISTÊMICA ACERCA DOS PRINCÍPIOS DE EXCELÊNCIA DA ISO 9.001. 

 

O controle da qualidade é uma maneira de se assegurar que o 

estabelecimento atenda às necessidades de seus clientes, e em hotéis, sua prática 

pode trazer impactos positivos ao desempenho financeiro e operacional de um 

empreendimento hoteleiro (NICOLAU e SELLERS, 2010; RUBIO-ANDRADA, et al., 

2011).  

Através das discussões estabelecidas no primeiro capítulo desse trabalho, 

percebe-se que a ABNT NBR ISO 9.001 se evidencia enquanto um mecanismo 

pertinente à produtividade e competitividade de uma organização hoteleira. Assim, 

para compreender de que forma tal instrumento interage com preceitos gerenciais e 

operacionais hoteleiros, julga-se pertinente mensurar empreendimentos hoteleiros 

que possuem esta certificação, observando as principais contribuições aos serviços, 

produtos, bens, processos e atendimentos ofertados por tais estabelecimentos7. 

Quando um empreendimento hoteleiro adere à matriz de classificação – seja 

essa SBCLASS (Sistema Brasileiro de Classificação dos Meios de Hospedagem), a 

Deliberação Normativa 429, etc. – buscando construir e evidenciar um paralelo entre 

suas infraestruturas, serviços, equipamentos e atendimentos perante a tipologia e 

classificação desejada, os gestores hoteleiros também aderem a certos princípios 

enaltecidos pela ABNT NBR ISO 9.001, destacando-se: (1) Foco no cliente; (2) 

Liderança; (3) Envolvimento de todos; (4) Abordagem de processo; (5) Abordagem 

sistêmica; (6) Melhoria contínua; (7) Decisões baseadas em fatos concretos; (8) 

Benefícios mútuos entre a organização, cliente e fornecedores (SANTOS, 2008).  

Será justamente em meio a essa rede intricada de ações gerenciais e 

operacionais que os preceitos da qualidade devem ganhar destaque e ênfase, 

independentemente do porte, dos serviços e da classificação do estabelecimento. 

Em linhas gerais, essa rede deve estar totalmente direcionada ao público-alvo, 

                                            
7 O objetivo principal deste trabalho é identificar os estabelecimentos econômicos que possuem a 
certificação ISO 9001, abordando os reflexos gerenciais e operacionais que tal certificação assume 
em ambientes hoteleiros, observando assim os preceitos que regem e suportam um sistema de 
gestão da qualidade em meios de hospedagem. Contudo, tal observância será melhor trabalhada e 
exposta no desenvolvimento do terceiro capítulo deste trabalho, onde serão apresentados dados 
mistos que exponham as particularidades dessa temática.  
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buscando sua satisfação e continuamente a melhoria dos serviços, produtos, 

processos e atendimentos ofertados8 (CASTELLI, 2006).  

Em linhas gerais, o desenvolvimento de uma gestão pautada nos princípios 

da qualidade total pode gerar impactos positivos, interna e externamente, ao 

desempenho da organização, dentre os quais se destacam: o aumento da 

produtividade, da eficiência e eficácia de seus processos organizacionais; a redução 

de custos que possibilitará o oferecimento de produtos a preços mais compatíveis 

aos anseios de uma demanda; a questão da qualidade percebida pelo cliente, 

contribuindo para sua satisfação, superação de expectativas e promovendo o  

encantamento (BOWEN e SCHOEMAKER, 1998; PIZAM e ELLIS, 1999; CASTELLI, 

2006; WILKINS, et al., 2007). 

Outro aspecto interessante no que tange à obtenção da ISO 9.001 é 

enfatizado por Hendricks e Singhal (1996) quando mencionam que sua inserção 

ocasiona um aumento na valorização do mercado onde a organização se encontra, 

principalmente em casos de pequenas empresas e quando o preço é competitivo. 

Além disso, as vantagens obtidas se ocorrem em diversas esferas, como: (1) 

Melhoria da imagem da empresa perante o mercado; (2) Aumento da confiança do 

cliente; (3) Redução do número de auditorias dos clientes nos fornecedores; (4) 

Melhoria no desempenho dos produtos; (5) Redução de custos por ineficiência e 

reclamações; (6) Aumento da autoestima dos trabalhadores; (7) Diminuição dos 

riscos do negócio; (8) Melhoria na eficiência dos fornecedores; (9) Redução de 

sucata; (10) Possibilidade de atuação no mercado global (MAEKAWA, CARVALHO 

e OLIVEIRA, 2013). 

Neste sentido, como a problemática do referido trabalho se debruça a 

compreensão das particularidades acerca dos sistemas de gestão e indicadores de 

qualidade – em específico a ISO 9.001 – sobre o processo de planificação e 

operacionalização de empreendimentos hoteleiros ligados à categoria econômica, 

percebe-se aqui a necessidade de se entender as especificidades administrativas e 

operacionais desse segmento de hospedagem, buscando-se, dessa maneira, 

analisar as incidências que os preceitos de qualidade total assumem em seu 

contexto.  

                                            
8 Nesse contexto, os gestores hoteleiros não podem esquecer que tais processos serão dinâmicos, 
totalmente influenciados por externalidades e internalidades que darão contornos à inserção, 
desenvolvimento, maturação e renovação do produto hoteleiro (BELLI, 1998) e que certamente 
influenciarão a escolha final do cliente perante um produto/serviço (CASTELLI, 2006).  
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2.1 Hotéis Econômicos. 

 

Os hotéis de bandeira econômica são caracterizados por simplicidade e 

conforto, oferecendo um ambiente limpo e seguro (CAMPOS, 2005). Originando-se 

nos Estados Unidos, tais estabelecimentos têm por objetivo oferecer serviços e uma 

gama de infraestruturas aos clientes de curta permanência, através de preços mais 

acessíveis, fato esse possibilitado pela construção bem planejada – o que remete na 

diminuição dos custos de sua operação e administração – e pela baixa oferta de 

equipamentos (CAMPOS, 2005). Dessa forma, pondera-se aqui que esses 

empreendimentos hoteleiros possuem uma oferta de serviços mais básica, que 

apesar disso não incide nos preceitos que sustentam a sua qualidade, conforto e 

sofisticação (BEZERRA e MELO, 2003).  

No Brasil, a categoria econômica na Hotelaria vem se demonstrando como 

uma das mais importantes. Em estudo desenvolvido pela Consultoria BSH 

International Hospitality Asset Managers9 (2013) detectou-se, entre os anos de 2011 

e 2013, a predominância do segmento econômico no panorama hoteleiro nacional: 

Econômico – 41%; Midscale10 – 39%; Superior – 08%; Supereconômico – 05%; 

Resort – 04%; Upscale11 – 03%. Assim, tais dados refletem uma margem de 46% 

destinada à hotelaria econômica, dado esse que de fato demonstra uma 

representatividade indubitável dessa categoria.  

Sobre as expectativas relacionadas ao futuro desse estabelecimento, a BSH 

(2013) apresenta uma série de dados que apenas fortalecem a importância dessa 

categoria. Em estudos de viabilidade desenvolvidos por essa consultoria, percebe-se 

que entre os anos de 2013 a 2016 há uma perspectiva de que as categorias 

econômicas e supereconômicas insiram no mercado brasileiro 214 

empreendimentos voltados a esse segmento. A importância desse nicho hoteleiro se 

                                            
9 A BSH International é a consultoria pioneira de investimentos hoteleiros no Brasil. Sediada em São 
Paulo, foi fundada em 1989. Sua “missão é estar na vanguarda do mercado, ajudando-o a crescer de 
forma saudável e sustentada. A BSH nasceu com o compromisso de auxiliar hoteleiros, investidores, 
empreendedores, financiadores e autoridades governamentais. Assim sendo, a BSH assessorou a 
introdução de diferentes companhias hoteleiras internacionais no Brasil: Sol Meliá em 1989, 
SuperClubs em 1998, Sonesta em 2000, Howard Johnson em 2001 e Tivoli em 2003. A BSH auxiliou 
na criação dos hotéis condomínio ou condotéis e introduziu no Brasil os serviços de “asset 
management hoteleiro”, ou gestão estratégica de investimentos. Além disso, a BSH passou a 
disponibilizar ao mercado relatórios de tendência que não apenas publicam estatísticas, mas que, de 
forma organizada, as analisa e proporciona conhecimento ao mercado (BSH, sd, p.01) 
10 De acordo com o Ministério do Turismo (2015) o segmento hoteleiro Midscale diz respeito a 
empreendimentos de médio porte.  
11 São empreendimentos que possuem ampla variedade de facilidades, possuindo serviços ampliados 
como salões de reunião, atividades de recreação, dentre outros. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2015).  
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confirma quando se observa que tal quantificação representará 50% dos novos 

projetos hoteleiros em nível nacional (BSH, 2013).  

Campos (2005) explicará que a preferência por esse tipo de estabelecimento 

hoteleiro se deve pelo fato desse empreendimento poder ofertar preços mais 

acessíveis a sua clientela, sendo que esses podem ser obtidos graças a quantidade 

de serviços, equipamentos e mão-de-obra. Sendo assim, o fator preço – atrelado a 

uma política de gestão qualitativa, pautada em pressupostos da excelência dos 

serviços ofertados – acaba se mostrando enquanto um diferencial importante na 

conquista de demandas potenciais e na fidelização das demandas reais.  

Cabe ressaltar que, em 1994, fora possível perceber esse tipo de 

empreendimento ganhando espaço em periferias e centros urbanos para que seus 

hóspedes tenham acesso a diversos empreendimentos, infraestruturas, ofertas e 

serviços (CAMPOS, 2005). A expressividade desse segmento é tamanha que, nos 

últimos anos, é possível perceber números (Diária Média, RevPAR, Taxa de 

Ocupação, Oferta e Demanda) extremamente positivos e que transparecem uma 

evolução dessa categoria em território nacional. Nesse sentido, os gráficos abaixo 

demonstram resultados importantes conquistados em grandes centros urbanos e 

que acabam por validar a afirmação aqui exposta:  
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Gráfico 01: Resultados Operacionais da Hotelaria Econômica no Brasil. 

 

 

 

 
Fonte: Hotel Invest (2013). 
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Gráfico 01: Resultados Operacionais da Hotelaria Econômica no Brasil (Continuação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hotel Invest (2013).
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A partir desse cenário observa-se que o referido segmento terá como líderes 

a Rede francesa Accor e a americana Choice (CAMPOS, 2005). Para se ter 

dimensão da representatividade desse tipo de hospedagem, Steinberg (2011) 

menciona que no ano de 2011 52,1% dos per noites nacionais realizados foram 

efetuadas em empreendimentos tipo “hotel”, sendo que 38% fora efetuado no 

segmento econômico. Dado interessante mencionado por Steinberg (2011) é o fato 

da hotelaria econômica estar mais situada na região sudeste de nosso país, 

possuindo ali 34,2% de sua concentração total. Essa é justificada pelas 

oportunidades oriundas do fluxo de negócios já consolidados na região (BSH 

INTERNATIONAL, 2008).  

Especificamente com relação à cidade do Rio de Janeiro, a oferta atual dentro 

do segmento econômico é de 238 estabelecimentos (TRIPADVISOR, 2015). A 

concentração desses estabelecimentos se centra na região sul e central12 do 

município carioca, localização justificada pelo fato dessa região ser o centro dos 

maiores e mais rentáveis negócios de sua economia (Distrito Industrial de Santa 

Cruz, dentre outros), além é claro, de possuir uma infraestrutura (transporte, 

comunicações, tecnologia, etc.) em processo de renovação, que facilitará a 

transação, a locomoção e a comunicação dos indivíduos que “fazem pulsar” o 

coração econômico dessa cidade e Estado.  

Por possuir preços mais acessíveis, os estabelecimentos do tipo econômico 

são os mais procurados pela classe C. No Brasil, com o avanço da urbanização e da 

industrialização a partir da revolução dos anos 3013, os segmentos da classe média 

obtiveram crescimento e representatividade socioeconômica através da prática do 

assalariamento no país (BORGES, 2006). 

Um aspecto interessante a ser destacado sobre o comportamento dessa 

demanda é o fato de seus membros buscarem o progresso social, através de ações 

que privilegiem, por exemplo, a qualidade de produtos e serviços ofertados por 

empresas e instituições (FRIEDLANDER, et al., 2008). Assim, o ingresso desses 

                                            
12 Dos 238 hotéis econômicos presentes, sua maioria se encontra na região central da cidade e na 
zona sul. Tal fato se dá pelo perfil do público que, por ser em sua grande parte um público de 
negócios é necessário proximidade no centro da cidade.  
13O movimento político-militar que determinou o fim da Primeira República (no período de 1889 a 
1930) se originou da união entre políticos e tenentes, que não obtiveram sucesso nas eleições de 
1930, e que decidiram colocar um fim ao sistema oligárquico através das armas. O peso de diversos 
setores sociais passa a ser medido na formação de um novo sistema de governo, criando um estado 
que, diferente da República Velha, vai buscar sua legitimidade nas classes médias e populares que 
ainda estão em formação, e não nas oligarquias. (FGV, 2015; FAUSTO, 1997). 
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novos consumidores, oriundos da classe média, oferece um campo amplo e com 

vastas oportunidades para as organizações, já que atualmente representam 54% da 

população brasileira (VENTURA, 2009). Pelo fato de, nos últimos anos, terem obtido 

crescimento em sua renda os integrantes dessa classe tornaram-se cada vez mais 

consumidores, atraindo o olhar das empresas (VENTURA, 2009).  

Exposto assim as especificidades pertinentes a esse segmento de mercado 

hoteleiro, um aspecto pertinente a ser desvendado são as questões relacionadas às 

necessidades operacionais, bem como as expectativas do público alvo dessa 

categoria hoteleira. É necessário compreender em que ponto as mesmas convergem 

e se alinham graças as premissas da qualidade total. Dessa maneira, para 

compreender esses aspectos, pondera-se aqui a imperatividade de se analisar 

estabelecimentos adeptos à certificação de qualidade NBR ISO 9001, observando-

se as melhorias que esse processo propiciou à lógica operacional da hotelaria 

econômica. 

 

2.2. Hotéis adeptos à ISO 9001 e suas melhorias 

 

Há de se observar os hotéis econômicos que possuem esta certificação para 

melhor compreensão de seus processos. Ao se observar, por exemplo, os efeitos 

que a diretriz normativa ABNT NBR ISO 9.001 – Sistemas de Gestão da Qualidade 

exerce sobre o cotidiano operacional e administrativo dos meios de hospedagem, 

Callan (1992) e Nield e Kozak (1999) observam que por meio dessa, os 

estabelecimentos hoteleiros que a contemplam conseguem reduzir a rotatividade de 

seus colaboradores14.  

Além disso, Walker e Salameh (1996) demostram que os efeitos de uma 

gestão da qualidade podem ir além da questão da rotatividade dos empregados. De 

acordo com esses autores, por meio de práticas qualitativas os gestores são 

capazes de incitar e instigar o entusiasmo, a cooperação e a comunicação de seus 

funcionários, preceitos esses fundamentais para a satisfação dos clientes. 

Pelo fato das organizações hoteleiras serem demasiadamente dinâmicas, 

heterogêneas e flexíveis devido às especificidades de seus respectivos mercados 

(COOPER, et al., 2007), percebe-se a necessidade de se expor, debater e 

                                            
14 De acordo com Buhler (2009) o alto índice de turnover é o maior causador da redução na 
produtividade, lucratividade e na saúde organizacional, pois já que a empresa perde seus talentos, 
seus processos se desequilibram, proporcionando vantagens aos concorrentes.  
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compreender os efeitos que o mecanismo de certificação propõe na estrutura 

organizacional de um meio de hospedagem. 

Assim, destacam-se aqui alguns exemplos de estabelecimentos hoteleiros 

econômicos que se apropriaram dos princípios estabelecidos por essa norma, 

certificando, assim, seus sistemas administrativos. O primeiro desses exemplos é 

exposto graças a um estudo de caso realizado na Croácia que conta com vinte e um 

empreendimentos hoteleiros15. Esse estudo, feito por Dragicevic e Zarkovic (2013), 

analisa empresas hoteleiras classificadas entre duas e três estrelas, diagnosticando 

melhorias obtidas em seus processos gerenciais e operacionais graças à inserção 

da ISO 9.001. Sobre as melhorias, Dragicevic e Zarkovic (2013) destacam: 

 Visibilidade internacional do empreendimento, sendo reconhecidos 

pela qualidade nas operações; 

 Influência na publicidade dos hotéis na Croácia; 

 Melhora na facilidade de inserção de novas tecnologias na prática 

gerencial; 

 Melhora no controle de processos do negócio; 

 Maior precisão das funções que compõem os processos; 

 Melhora na satisfação dos empregados; 

 Aumento na comunicação entre os colaboradores; 

 Melhoria da habilidade e do conhecimento profissional nos 

colaboradores; 

 

Mello et al (2002) identificou três meios de hospedagem, sendo um deles três 

estrelas16, também localizados em São Paulo, que se apropriam das normas da 

ABNT NBR ISO 9.001. Os autores destacaram que fora possível notar, após a 

inserção dessa certificação que esses estabelecimentos obtiveram os seguintes 

impactos positivos:(1) melhorias na integração dos funcionários; (2) redução de 

custos operacionais e administrativos; (3) aumento da satisfação dos clientes; (4) 

diminuição de reclamações. 

                                            
15 O maior número de empreendimentos na pesquisa são hotéis três estrelas (43%), sendo os hotéis 
de quatro estrelas participantes de 29% da pesquisa; os de duas estrelas 19% e os hotéis de cinco 
estrelas representam uma amostra de 9%.  
16 O Hotel Ibis São Paulo Expo era classificado por três estrelas, mas ainda não reconhecido pela 
Embratur. Possuía a certificação ISO 9002, hoje substituída pela ISO 9001. 
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Através desses exemplos detecta-se a importância de construir um 

mecanismo gerencial que prime pelo controle e planejamento das atividades 

ofertadas dentro do segmento econômico, de maneira que esse possa, continua e 

ininterruptamente, ofertar a prática da excelência em seus produtos, serviços, 

atendimentos e infraestruturas. Sugere-se aqui a possibilidade de implantar um 

mecanismo gerencial conhecido como “Planejamento e Controle da Produção” 

(PCP) que, de acordo com Erdmann (1994), possibilita planejar, programar e 

controlar, minuciosamente, as ações administrativos e operacionais de um 

estabelecimento. Em específico ao universo hoteleiro, o PCP envolve:(1) o projeto 

do produto; (2) a definição de processos; e (3) a definição de quantidades17. 

Acredita-se aqui que a junção desses três itens possibilitaria o aumento da 

qualidade ofertada pelos estabelecimentos hoteleiros, ampliando sua produtividade 

e competitividade.  

Neste contexto, para que as premissas da qualidade nos empreendimentos 

hoteleiros econômicos atendam às necessidades de uma demanda tão específica 

quanto a classe C, deve-se levar em consideração (VENTURA, 2009; KHAUAJA, 

2011; PRESCOTT, 2014):  

1. A renda e consequentemente o preço da diária: essa análise se mostra 

relevante para que os gestores hoteleiros sejam capazes de oferecer 

produtos e serviços que atendam às necessidades da Classe C, a um preço 

acessível;  

2. Conforto e segurança como requisito básico, pois o cliente da Classe C vem 

se mostrando exigente perante a incidência dessas características nos 

produtos e serviços consumidos;  

3. Praticidade na localização, visto que a classe C busca lugares próximos a 

supermercados e outros relacionados à alimentação e que ofereçam um 

preço acessível;  

4. Constante busca para sanar as necessidades dos clientes, visto que esta 

muda constantemente;  

                                            
17 Segundo Erdmann (1994) o projeto do produto diz respeito aos serviços que o hotel oferecerá, 
preocupando-se sempre com o que o cliente espera e necessita. Desta forma, os hotéis devem se 
preocupar com sua quantidade de serviços, que se tornará maior conforme sua classificação. Por 
este motivo, a segmentação de mercado é uma das primeiras fases a serem definidas no projeto do 
produto do empreendimento hoteleiro; O projeto do processo consiste em planejar as tarefas que 
necessitam ser cumpridas em determinado tempo, para que assim haja padronização dos serviços 
oferecidos; a definição de quantidade trata da demanda e capacidade do estabelecimento, devendo- 
se o observar os fatores que influenciam na demanda que se deseja obter. 
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5. Parcerias com sites de compra coletiva, já que o cliente da classe C possui o 

hábito de adquirir produtos ou serviços por meio destes18. 

 

Neste contexto, a partir dessas discussões acerca do segmento econômico 

na Hotelaria, torna-se necessário avaliar, de uma maneira mais detalhada, os 

reflexos da NBR ISO 9.001, buscando-se compreender como a mesma é percebida 

por toda a organização, apresentando-se seus efetivos impactos sobre os 

processos, métodos e resultados operacionais. O que se percebe é que até o 

presente momento, os dois capítulos deste trabalho objetivaram, compreender os 

efeitos da NBR ISO 9.001 sobre os estabelecimentos hoteleiros, em especial 

àqueles voltados ao segmento econômico e que primam pela questão da qualidade 

na oferta de seus serviços e/ou produtos.  

Para tanto, entendendo que a lógica do estudo de caso é desenvolvida no 

intuito de explorar, compreender ou descrever acontecimentos e contextos nos quais 

estão simultaneamente envolvidos diversos fatores (Araújo et al, 2008), o 

desenvolvimento desse trabalho de conclusão de curso se debruça sobre as 

especificidades desse método, uma vez que esse promove uma investigação 

empírica profunda (YIN, 2010), preocupada em estruturar uma visão integra, real e 

verídica do objeto analisado. Desta forma, o terceiro capitulo deste estudo buscará 

compreender, avaliar e analisar os métodos, processos e padrões que um hotel de 

categoria econômica possuinte da NBR ISO 9.001 possui, focando suas incidências 

nas características e qualidades dos serviços oferecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
18 Cerca de 39% dos participantes das classes C e D usufruíram de alguma compra compartilhada no 
período de um mês, enquanto na AB o número cai para 10% (REVISTA MERCADO, 2011). 
Disponível em: http://www.revistamercado.com.br/revista/marketing/que-estrategias-dao-certo-para-a-
classe-c/. Acesso em: 30.set.2015. 

http://www.revistamercado.com.br/revista/marketing/que-estrategias-dao-certo-para-a-classe-c/
http://www.revistamercado.com.br/revista/marketing/que-estrategias-dao-certo-para-a-classe-c/
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3. A GESTÃO DA QUALIDADE NO SEGMENTO ECONÔMICO DA HOTELARIA: 

UM ESTUDO DE CASO DO HOTEL IBIS CENTRO, RIO DE JANEIRO. 

 

A escolha pelo método “estudo de caso” se deu pelo fato desse instrumento 

possibilitar “uma análise intensiva de uma situação particular” (TULL, 1976, p.323), 

que no caso da problemática desse trabalho permite compreender a temática da 

qualidade hoteleira em um segmento econômico. De posse desse olhar analítico, 

prospecta-se uma inferência da ISO 9.001 acerca dos resultados organizacionais, de 

maneira que essa certificação se apresente enquanto um diferencial competitivo19.  

Desta forma, sua aplicação permite evidenciar algumas vantagens a 

elaboração de uma pesquisa científica que, de acordo com Ventura (2007), 

permitem: (a) estimular novas descobertas conceituais e/ou metodológicas, por 

conta da sua flexibilidade no planejamento; (b) enfatizar a multiplicidade que um 

problema pode conter e (c) construir uma análise profunda acerca das 

características, princípios, processos e valores organizacionais que poderão se 

abstraídos do objeto analisado.  

Dito isso, o objeto escolhido para a análise desse estudo foi um 

estabelecimento hoteleiro vinculado à Rede ACCOR20 e que possui a certificação 

ISO 9.001: o “Ibis Centro”, empreendimento de três estrelas localizado na cidade do 

Rio de Janeiro21. A tabela apresentará suas principais características. Já a figura, os 

principais serviços ofertados. 

 

 

 

                                            
19 De acordo com Porter (1991) a vantagem competitiva é o resultado da capacidade da empresa de 
realizar eficientemente um conjunto de atividades necessárias para obter um custo mais baixo que de 
seus concorrentes ou de organizar essas atividades de uma forma única, capaz de gerar um valor 
diferenciado para os compradores.  
20 Rede Hoteleira de origem francesa, encontra-se presente em 92 países, no ano de 2015 gerou 
uma receita de €5,581 milhões através de mais de 3.900 hotéis e 180.000 funcionários, 17 bandeiras 
diferentes que apresentam serviços, equipamentos e infraestrutura do luxo ao econômico. Possuindo 
dois negócios complementares – Hotel Services e Hotel Invest – caracterizados por serem 
operadores, a rede tem o diferencial de obter através destes, recursos para desenvolver seus 
projetos hoteleiros com maior eficiência, flexibilidade e rentabilidade (ACCORHOTELS, 2015). Uma 
de suas principais características reside no fato de que todo e qualquer empreendimento hoteleiro 
ligado à sua chancela necessita possuir os selos ISO 9.001 e ISO 14.000, fato esse será discutido de 
forma mais detalhada no decorrer deste trabalho, por meio das entrevistas realizadas. 
21 Localizado no centro histórico e cultural do município do Rio de Janeiro, encontra-se próximo à 
Praça Tiradentes e ao Teatro João Caetano. No que tange a mobilidade urbano, as estações “Metrô 
Carioca” e “Bonde de Santa Tereza” são seus pontos de referência. 
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Tabela 01: Ibis Centro Rio de Janeiro – Ficha Técnica. 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Localização: Rua Silva Jardim, Centro 

Inaugurado em: Abril de 2001 

Origem: Estados Unidos da América 

Administração: Rede Internacional ACCOR 

Segmentação: Corporativo / Lazer   

Classificação: Econômico 

ESTRUTURA 

Unidades Habitacionais: 200 

Andares 10 

Colaboradores 57 

Piscina/ Sauna 0 

OUTROS SERVIÇOS E FACILIDADES 

Restaurante Buffet (culinária regional); The Lounge Bar; 
Estacionamento; Lavanderia. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Por seu público alvo estar relacionado ao segmento corporativo em sua maior 

parte, o Ibis Centro disponibiliza um ambiente confortável, simples e limpo, 

possuindo ambientes para interação, rapidez do atendimento, horário diferenciado 

do café da manhã além de check-in e check-out rápidos. Cabe ressaltar o fato da 

organização de espaços como recepção, Lounge e restaurantes levarem em 

consideração o próprio perfil de sua demanda, bem como suas sugestões para que 

esses serviços e atendimentos possam efetivamente atenderem suas necessidades, 

exatamente como demonstra a figura abaixo. Destaca-se também a realização de 

eventos, tendo como exemplo na figura 4 um “boteco” temático, que ocorre várias 

vezes durante o ano, assim como festivais promovidos, abertos ao público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Figura 04: Estrutura e Serviços Ofertados. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Bandeira Ibis encontra-se em 61 países com mais de 1.000 

empreendimentos hoteleiros, dados esses que garantem a liderança do segmento 

econômico na América Latina e na Europa (ACCOR HOTELS, 2015). Aspecto 

interessante a ser ressaltado é o fato dessa bandeira possuir  

“o mais alto nível de serviços de sua categoria: recepção 24 horas, café da 
manhã das 4h ao meio-dia, refeições leves servidas 24h no bar Ibis kitchen 
Lounge. Os hotéis têm a garantia ISO 9001 de qualidade, que é ilustrada 
pelo contrato de satisfação 15 minutos: a solução do seu problema em até 
15 minutos ou a estadia é por conta do Ibis” (ACCOR HOTELS, 2015, p. 01) 
 

Entre os valores organizacionais, o Ibis Centro destaca-se pela simplicidade, 

bem-estar e modernidade traduzidos em sua infraestrutura, atendimento e serviço. 

Além disso, destaca-se sua missão22: proporcionar experiências inovadoras, 

ambiente confortável e descontraído, para clientes que buscam os valores 

                                            
22 Para Chiavenato (2005) a missão significa uma tarefa que é recebida, ou seja, é a razão da 
existência da empresa. Fazendo parte do planejamento de nível estratégico, torna-se necessário a 
formulação dos objetivos e metas da organização, que visa cumprir a missão e visão do 
estabelecimento.  
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organizacionais destacados acima, satisfazendo colaboradores, investidores através 

de um crescimento corporativo sustentável.  

O Ibis Centro é frequentado pelo público de negócios – característico dos dias 

de semana – bem como pelos clientes da classe C, que preferem se hospedar aos 

fins de semana por conta de sua localização, próxima a pontos turísticos como Pão 

de Açúcar, Corcovado e a 15 minutos das praias de Copacabana e Ipanema.  

 

3.1. Uma análise quanti-qualitativa acerca da ISO 9.001 

 

 Buscando-se analisar de maneira qualitativa23 a problemática dessa pesquisa, 

entrevistas semiestruturadas24 foram aplicadas, buscando-se analisar a 

aplicabilidade da ISO 9.001 e suas inferências nos resultados organizacionais de 

uma empresa hoteleira. De acordo com as entrevistas, o estabelecimento sempre 

busca a satisfação do cliente em primeiro lugar. Para ilustrar essa afirmação, o 

entrevistado citou como exemplo clientes que reclamaram que o restaurante do hotel 

não tinha quaisquer opções de pratos veganos25. Para tentar solucionar esse caso, 

os colaboradores que participam diretamente na construção dos menus do 

restaurante realizaram uma reunião com a gerência geral para avaliar o que poderia 

ser feito e quais seriam as características desse tipo de prato.  

A partir desse exemplo existe a possibilidade de se aferir a gestão da 

qualidade no ambiente organizacional. Para tanto, existem várias ferramentas 

capazes de mensurar esse aspecto26.  Nesse caso em específico, destaca-se aqui 

os questionários enviados por e-mail aos hóspedes, que possuem como objetivo 

mensurar todos os serviços ofertados durante suas estadias. Vale lembrar também 

que o TripAdvisor também pode ser visto enquanto um importante instrumento 

analítico, já que expõe as opiniões dos hóspedes perante serviços, atendimentos, 

                                            
23 De acordo com Oliveira (2000) o método qualitativo é considerado de cunho exploratório, 
destacando-se por possuir uma base de concepção teórica na mensuração, processamento e análise 
de dados, atribuindo valor no desenvolvimento e consolidação da pesquisa em diferentes áreas. 
24 Pela lógica qualitativa, como meio de coleta das informações pertinentes, 03 entrevistas foram 
realizadas, sendo duas com os atendentes de hospedagem e uma com a assistente de gerente geral. 
O instrumento possui um roteiro de perguntas idealizado de acordo com os preceitos teóricos vistos 
nos capítulos 01 e 02 deste trabalho, e será apresentado no anexo 01 desse trabalho. 
25 O veganismo é a prática que dispensa quaisquer produtos que contenham algo de origem animal, 
sejam alimentos, cosméticos e roupas e calçados (VEGANISMO, 2014). 
26 Como por exemplo destacam-se: (1) os processos de vistoria das Unidades Habitacionais em 
diferentes andares; (2) análise dos alimentos e utensílios utilizados na cozinha; (3) pesquisa de clima 
organizacional; (4) avaliação do atendimento dos colaboradores; entre outros. 
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produtos, infraestrutura e equipamentos ofertados pelos estabelecimentos 

hoteleiros.  

 Percebe-se que a discussão acima estabelece vínculo direto com a ISO 

9.001, já que a Alta Direção – no caso aqui a gerência geral, juntamente com o 

auxílio de seus departamentos – deve assegurar que as necessidades dos clientes 

sejam atendidas de maneira ágil, eficaz e eficiente. E é nesse quesito que os 

instrumentos destacados acima se encaixam: em oferecer uma adequada avaliação 

de equipamentos, infraestruturas, serviços e atendimentos, averiguando se os 

mesmos se encontram em grau de excelência27. Para tal, o empreendimento deve 

ouvir e analisar as opiniões de seus clientes externos e internos e propor medidas 

para sanas suas necessidades.  

Devido à importância desse aspecto, o “Ibis Centro” disponibiliza 

treinamentos28 sem uma frequência fixa – alguns caracterizados como obrigatórios 

pela Rede ACCOR29 – que discutem as características ideais de um ambiente de 

trabalho produtivo, enaltecendo processos e atitudes comportamentais que 

convergem para uma prática da excelência em hotelaria. O que se percebe também 

nessas capacitações é o fato de debater o que é necessário para garantir a 

manutenção da ISO 9.001, destacando-se: (1) avaliação das ações conforme 

padrões pré-estabelecidos; (2) comprometimento com a melhoria contínua; (3) 

busca constante por sanar as necessidades dos clientes; (4) efetiva comunicação 

entre colaboradores; (5) a importância dos processos de qualificação e 

treinamentos.  

                                            
27 De acordo com Castelli (2003) o processo de excelência reflete no planejamento em 
empreendimentos hoteleiros. Tais ações podem ser compreendidas como um conjunto de funções 
que controla, coordena e comanda uma determinada produção. Para exercer estas ações, é 
necessário investir no atendimento. Ainda de acordo com o autor, o processo de capacitação na 
hotelaria deve objetivar modelar o profissional incentivando sua criatividade e iniciativa, através de 
treinamentos, dinâmicas, dentre outros aspectos que o faça captar a necessidade do cliente. 
28 De caráter presencial ou virtual, possuirão sua vertente interna (mudanças na política 
administrativa da rede, como por exemplo, inserção de novos padrões e/ou normas) e externa 
(atendimento ao cliente, expondo todos os passos necessários para atendê-lo da melhor forma 
possível, sanando suas necessidades). Os treinamentos externos são realizados por um cliente 
oculto, ou seja, um avaliador que se passa por hóspede e avalia todo o hotel durante sua estadia. Ao 
final, o mesmo se revela e apresenta um relatório com a foto de cada colaborador, bem como a visão 
de seu atendimento. O treinamento interno é disponibilizado online, fazendo com que o colaborador 
tenha prazo para cumpri-lo e no final de cada é disponibilizado uma avaliação. 
29 Um dos exemplos de treinamento obrigatório exigido por essa Rede Hoteleira é o “Bem-vindo à 
ACCOR” que consiste na apresentação aos novos ingressantes, das especificidades dessa empresa. 
Durante sua realização, há uma breve introdução sobre a ACCOR, detalhando o número de hotéis 
que a rede possui, as bandeiras, missão e valores da empresa. Esse tipo de treinamento é 
fundamental para que os novos ingressantes conheçam a cultura organizacional da ACCOR, 
assimilando-a em suas atividades operacionais ou gerenciais.  
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Apesar da importância desses aspectos para a apresentação de resultados 

organizacionais mais elevados e qualitativos, um aspecto negativo fora detectado na 

fala do entrevistado: o fato da ISO 9.001 ser pautada por normativas de qualidade, 

as vezes tão elevadas, que propiciaram uma certa “mecanização” na relação 

colaborador e cliente. A questão da humanização e da personificação dos serviços30 

é evidenciada enquanto uma das preocupações do entrevistado e, justamente por 

isso, o mesmo afirma “estar buscando medidas para realizar esta humanização”.  

Aspecto interessante a se ressaltar é o fato dessa certificação permitir que o 

estabelecimento tenha seu próprio manual da qualidade, encontrando-se acessível a 

todos os colaboradores para que possam realizar suas atividades conforme os 

princípios e processos ali destacados.  

Desse modo, por possuir a ISO 9.001, os entrevistados destacam que o Ibis 

Centro se difere de outros estabelecimentos que não a possuem pelo fato de obter 

um maior planejamento e organização de seu ambiente de trabalho, através de 

normativas que lhes permitem oferecer uma qualidade constante em seus serviços. 

Além disso, o entrevistado menciona o fato dessa certificação: (1) assegurar a 

confiança de seu cliente, já que este teria a garantia de usufruir serviços, 

infraestruturas e equipamentos de qualidade31; (2) estabelecer critérios que deem 

uma maior segurança e confiabilidade aos seus colaboradores no momento em que 

executam suas atividades operacionais32. 

Como exemplo disso, destaca-se: 

 A área de Alimentos e Bebidas na qual todos os alimentos são identificados,  

uma das maneiras de evitar uma contaminação cruzada, garantindo um maior 

controle e acompanhamento. Nesse caso, destaca-se o fato de um 

nutricionista avaliar se todos os procedimentos estão adequados de acordo 

com a Resolução RDC Nº 216 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), que 

                                            
30 Ver: Capra (2015). 
31 De acordo com Castelli (2003) os bens e serviços são revestidos de características, que quando 
proporcionam benefícios aos clientes são úteis para as pessoas. Desta forma, há de se levar em 
consideração que, se um bem ou serviço não agregar valor ao cliente, de nada adianta ter 
características únicas e/ou distintas.  
32 Segundo Castelli (2003) dentro do enfoque do GQT o gerenciamento de rotina é o que mais afeta 
as funções operacionais, sendo caracterizado de acordo com Campos (1992) como ações e 
verificações diárias que cada indivíduo possui para assumir as responsabilidades, cumprindo suas 
obrigações. Desta forma, tem-se um padrão, proporcionando uma segurança maior aos 
colaboradores, que se encontram conscientes de suas atividades.   
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visa as Boas Práticas33 para serviços de alimentação, como por exemplo: a 

higienização, desinfecção, e manipulação de alimentos; saúde dos 

manipuladores de alimentos; gestão de resíduos e produtos perecíveis; entre 

outros. 

 A área de Recepção onde se verifica a existência de pastas específicas que 

possibilitam, por exemplo, averiguar as solicitações de serviços feitas à 

lavanderia. Nessas solicitações existem menções à entrada dos serviços, 

suas finalizações e entregas. Além disso, existe um treinamento específico 

intitulado “Procedimento Operacional Padrão (POP34) de Recepção”, que 

transcreve as ações operacionais desse ambiente, objetivando sempre o 

“melhor atender” do hóspede.  

   

Para manter o padrão de limpeza, a vistoria das Unidades Habitacionais é 

realizada pelo supervisor de andares, sendo este quesito bem facilitado pela ISO de 

acordo com o assistente de gerência geral, pois permite criar padrões de 

fiscalização. Nesse caso, o hotel necessita vistoriar 10% de suas UH’s ao longo de 

um dia, ou seja, 20 UH´s35. A vistoria é feita em andares aleatórios para verificar os 

trabalhos das camareiras, observando a questão da padronização e da qualidade.  

De acordo com o entrevistado, uma inferência positiva que a ISO gera nesse 

aspecto é o fato de identificar equipamentos e/ou infraestruturas que necessitam de 

manutenção. Em específico à governança, cria-se o hábito da identificação de poeira 

no ar condicionado, se portas ou corredores necessitam ser pintados, se a mancha 

do espelho é permanente ou não.  

Buscando-se compreender a lógica da gestão da qualidade em um 

empreendimento econômico, questionários semiestruturados36, cujo objetivo é 

avaliar a prestação de serviço do empreendimento, buscando demonstrar seu grau 

de eficiência e aplicabilidade aos “olhos” dos colaboradores do estabelecimento. 

                                            
33 De acordo com essa resolução, são definidos os “procedimentos que devem ser adotados por 
serviços de alimentação, a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos 
alimentos com a legislação sanitária” (ANVISA, 2004, p.03). 
34 Segundo Enriquez (2007) O POP necessita indicar todas as informações e funções necessárias 
para elaborar as tarefas do trabalho de forma clara, sendo a base para garantir a padronização das 
tarefas. Ainda, segundo Castelli (2003) o POP deve ser registrado e seguido por todas as pessoas 
envolvidas na tarefa em questão, até que uma melhor maneira de execução seja descoberta. 
35 De acordo com o entrevistado, o Ibis Centro possui 10 andares sendo 20 UH’s por andar. Em cada 
pavimento é alocada 1 camareira e 1 folgista. Essas têm como responsabilidade a arrumação de 20 a 
24 UH´s por dia, onde cada UH leva cerca de 15 a 20 minutos para arrumação. 
36 O instrumento utilizado na pesquisa será apresentado no anexo deste trabalho. 
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 Dito isso, ao todo foram 24 colaboradores escolhidos de forma aleatória37 

voluntários participantes da pesquisa, participantes de setores distintos, cargos e 

níveis hierárquicos, dessa forma o instrumento se destaca por sua apresentação de 

abordagem de conhecimento numérico (CRESWELL, 2003) obtido por meio de 

escala Likert de 5 pontos38. 

Em síntese, este instrumento está dividido em duas partes. A primeira, que 

constrói o perfil do respondente, através de informações ligadas a sua faixa etária, 

departamento e nível de escolaridade. Já a segunda parte apresenta 

questionamentos voltados a pontos primordiais à lógica de um sistema de gestão da 

qualidade total, destacando-se:  

 (1) a frequência e a qualidade dos treinamentos, bem como suas incidências 

aos ritmos e condutas departamentais; 

 (2) a qualidade da infraestrutura, equipamento e segurança; 

 (3) os possíveis benefícios que a ISO 9.001 possa ter acarretado à empresa e 

ao departamento ao qual o entrevistado estava vinculado; 

 (4) o grau de envolvimento da sua chefia na aplicação, execução e 

monitoramento dos princípios da ISO 9001; 

 (5) o grau de entendimento acerca da aplicabilidade e eficácia da ISO 9.001; 

 (6) a frequência/rapidez em que as reclamações dos clientes são atendidas; 

 (7) a preocupação do estabelecimento com propostas de inovação que gerem 

a melhoria contínua dos serviços hoteleiros; 

 (8) percepções acerca dos mecanismos de avaliação da qualidade dos 

serviços, infraestrutura, equipamentos, produtos e atendimentos ofertados 

pelo hotel aos hóspedes; 

 (9) a questão do engajamento dos colaboradores, mais especificamente do 

trabalho em equipe. 

 

Tais pontos são necessários para avaliar os preceitos que regem a NBR ISO 

9.001 e a qualidade total, sendo discutidos nos capítulos desse trabalho. Dito isso, 

em relação ao perfil dos respondentes, o gráfico apresenta suas distribuições 

                                            
37 Esta modalidade de pesquisa é viável ao público homogêneo em relação a variável de interesse 
(BARBETTA, 2007), permitindo que os indivíduos participantes sejam selecionados de forma a evitar 
resultados tendenciosos (SANTOS, 2010). 
38 Nesta escala o entrevistado pôde optar por níveis: (1) Ruim, (2) Regular, (3) Bom, (4) Muito bom, 
(5) Excelente. 
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etárias, evidenciando que a maior representatividade (36%) etária se encontra entre 

18 e 30 anos.  

 

Gráfico 02: Idade dos participantes 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

No que tange as áreas departamentais em que esses entrevistados atuam, 

sua distribuição ficou da seguinte maneira: 35% Governança; 25% Recepção; 10% 

Gerência Geral; 5% Manutenção; 5% Alimentos e Bebidas; 5% Almoxarifado; e 15% 

dos respondentes não descreveram seus departamentos. E por último, finalizando o 

perfil estabelecido para o respondente, aparece o quesito escolaridade, apresentado 

no gráfico 03. Nesse, percebe-se que 40% possui o Ensino Médio Completo. 

 

Gráfico 03: Escolaridade dos participantes 

 

Fonte: Elaboração da autora 
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Em sua segunda vertente, o questionário adentra em certas especificidades 

de uma gestão da qualidade. A primeira delas diz respeito à frequência com que o 

Ibis Centro oferece atividade de capacitação e treinamento aos seus funcionários. 

Nesse quesito, 60% dos entrevistados a avaliam enquanto “Muito Bom”, 20% como 

“Excelente” e 20% como “Bom”.  

Já sobre a qualidade dessas práticas, 45% dos respondentes avaliaram-na 

enquanto “Muito Bom”, 30% como “Excelente” e 25% como “Bom”. Sobre Os 

resultados que os treinamentos proporcionam ao departamento do entrevistado, 

45% mensurou-os como “Muito Bom”, 25% enquanto “Excelente” e 30% considera-

os “Bom”, tal qual ilustra o gráfico.  

 

Gráfico 04: Frequência dos treinamentos, qualidade e resultados 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Em relação a qualidade da infraestrutura e dos equipamentos disponibilizados 

para o trabalho 55% dos participantes avaliaram-na como “Muito Bom”, 5% 

enquanto “Excelente”, 30% como “bom” e 10% não opinou39. Já a qualidade da 

segurança disponibilizada no trabalho foi respondida da seguinte maneira: 50% para 

                                            
39 Tais colaboradores podem ter escolhido não opinar por não terem uma noção concreta do que é 
qualidade. Tal observação é apenas de nível hipotético, necessitando de futuras pesquisas para sua 
conclusão. 

0%

0%

20%

60%

20%

0%

0%

0%

25%

45%

30%

0%

0%

0%

30%

45%

25%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ruim

Regular

Bom

Muito bom

Excelente

Não opinaram

Resultados Qualidade Frequência



51 
 

“Muito Bom”; 15% para “Excelente”; e 35% para “Bom”. Vale destacar que tais dados 

estão sendo apresentados no formato de gráfico abaixo:  

 

Gráfico 05: Qualidade dos equipamentos, infraestrutura e segurança no trabalho 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Quando perguntados sobre a percepção pessoal das melhorias promovidas 

pela implementação da ISO 9.001 45% respondeu ser “Muito Bom”, 30% “Bom” e 

25% disse ser “Excelente”, conforme apresenta o gráfico 06:  

 

Gráfico 06: Melhorias promovidas pela ISO 9.011 

 

Fonte: Elaboração da autora 
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Ao questionar os entrevistados sobre os possíveis benefícios que a ISO 9.001 

trouxe aos resultados operacionais e administrativos em seus respectivos 

departamentos, fora possível perceber que a referida certificação alicerçou e 

fundamentou, de maneira coerente e plausível, as políticas de qualidade e ações 

ambientais; pela padronização de procedimentos operacionais ofertou aspectos 

relevantes como a prevenção de acidentes no trabalho, o direcionamento à 

excelência da prestação de serviços e suas inferências na produtividade 

organizacional40 a organização física e administrativa do estabelecimento; a 

promoção do bem-estar ao hóspede; uma maior segurança nos processos diários, 

galgando melhorias contínuas aos departamentos, especialmente no que tange a 

questão da eficácia no trabalho e a lógica do “tempo ótimo de produção41”. 

Buscando-se analisar os preceitos da ISO 9.001 na organização, desde o 

nível estratégico ao operacional, questionamos: (1) o grau de envolvimento da chefia 

na aplicação, execução e monitoramento dos princípios da ISO 9.001; (2) o grau de 

compreensão, por parte do colaborador, da aplicabilidade e da eficácia da ISO 9001 

em seu dia a dia operacional; (3) o grau de preocupação do estabelecimento com 

propostas de inovação que gerem melhoria continua dos serviços hoteleiros.  

O grau de envolvimento da chefia na aplicação, execução e monitoramento dos 

princípios que regem a ISO 9001, de acordo com 60% dos colaboradores é “muito 

bom”, enquanto 25% considera “excelente”, 10% “bom” e 5% não opinou. 

 

 

 

 

                                            
40 De acordo com Castelli (2003) o conceito de produtividade pode ser obtido de várias relações, 
sendo uma delas qualidade/custo. Produtividade significa produzir cada vez mais e melhor a custos 
reduzidos, sendo que esta correlação necessita estar em constante concordância com as 
necessidades/preferências dos clientes. 
41 De acordo com Erdmann (1994), o planejamento ordenado das tarefas deve objetivar alcançar os 
objetivos no tempo estipulado. Desta forma, este controle de tempo permite que o empreendimento 
alcance o sucesso para sua organização. Desta forma, havendo um pré planejamento para controle 
há de se obter: (1) a descrição das tarefas, permitindo seu início e fim; (2) padrões de serviço, 
objetivando o tempo que estes necessitam ter e (3) cronograma de execução respeitando o “tempo 
ótimo”.  
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Gráfico 07: Grau de envolvimento da chefia 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

O grau de compreensão, por parte do colaborador, da aplicabilidade e da eficácia 

da ISO 9001 em seu dia a dia operacional apresentou o seguinte resultado: 60% 

considerou “muito bom”, 20% acha “excelente”, 15% bom e 5% não opinou.  

 

  Gráfico 08: Grau de compreensão do colaborador 

 

Fonte: Elaboração da autora 
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O grau de preocupação por parte do estabelecimento com propostas de inovação 

apresentou o seguinte resultado: 50% dos colaboradores opinaram como muito bom, 

30% acha “excelente”, 10% “bom”, 5% “regular” e 5% não opinou.   

 

Gráfico 09: Propostas de inovação do estabelecimento 

 

 Fonte: Elaboração da autora 

 

Caso o colaborador avaliasse a questão da inovação por meio das escalas 

“Bom”, “Ruim” ou “Regular”, solicitava-se ao mesmo que respondesse o que poderia 

ser feito para mudar sua percepção. Apenas um colaborador que respondeu ao item 

como “Regular” e como justificativa afirmou que “melhorias poderiam ser realizadas 

visando uma melhor eficácia”. Já outro colaborador atribuiu a escala “Bom” a esse 

questionamento e sua justificativa fora que “acredita que a equipe poderia ser mais 

rápida em atender as reclamações”.  

Questionados sobre a frequência/rapidez em que as reclamações dos clientes 

são atendidas, os resultados – expostos no gráfico 10 – foram os seguintes: 40% 

“Muito Bom”, 35% “Bom”, 10% “Excelente” e 15% não opinaram. 
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Gráfico 10: Frequência/rapidez em que as reclamações dos clientes são atendidas 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Por último, o questionário avalia o engajamento dos colaboradores a respeito do 

“trabalho em equipe”. 47% dos entrevistados considera “muito bom”, enquanto 29% 

“excelente”, 17% “bom”, 6% acredita ser “regular” e 15% não opinou.  

 

Gráfico 11: Engajamento dos Colaboradores – Trabalho de Equipe. 

 

Fonte: Elaboração da autora 
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Destaca-se aqui o fato de que, caso alguma resposta transitasse entre as 

escalas “Bom”, “Ruim” ou “Regular”, era solicitado ao respondente que apresentasse 

uma opinião sobre o que poderia ser feito para que suas percepções atingissem 

escalas mais elevadas. Sendo assim, os respondentes que assinalaram suas 

respostas na escala “Bom” manifestaram a opinião de que os colaboradores em 

geral pensam muito individualmente em alguns momentos e por isso acreditam que 

tal ação prejudica o atendimento ao cliente. De acordo com esses entrevistados, há 

a necessidade de se fazer com que esses clientes internos percebam a importância 

do trabalho em equipe, bem como de uma efetiva comunicação interdepartamental e 

organizacional, sendo esse aspecto um ponto que necessita ser melhorado. Um dos 

entrevistados assinalou o item “regular”, mas não manifestou nenhuma sugestão.  

 

3.2. A aplicação da Análise SWOT. 

 

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 

analisar o cenário, pode-se executar estratégias que permitam potencializar, atacar 

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

estratégias. Assim, a tabela abaixo apresenta uma análise de forças, fraquezas, 

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

sistema de gestão da qualidade total. 
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Tabela 02: Análise SWOT – Hotel Ibis Centro.  

Fonte: Elaboração da autora 

 

Por meio das discussões acadêmicas propostas, pelas inferências dos dados 

quanti-qualitativos apresentados e pela estruturação de uma análise SWOT, tornou-

se possível observar que a “Classe C” é uma demanda que exige qualidade, em 

toda e qualquer esfera de uma empresa hoteleira. Mesmo na hotelaria econômica, 

que teoricamente oferta uma infraestrutura, equipamentos, produtos e serviços mais 

ANÁLISE INTERNA (ORGANIZAÇÃO) ANÁLISE EXTERNA (AMBIENTE) 

STRENGHTS (PONTOS FORTES) 
OPPORTUNITIES 

(OPORTUNIDADES) 

 Melhoria contínua; 

 Estrutura de qualidade dos 

quartos e áreas sociais; 

 Horários de atendimento do café 

da manhã diferenciado, sendo 

este implantado com base na 

necessidade dos clientes; 

 Atendimento rápido; 

 Mais segurança no trabalho para 

os clientes internos; 

 Maior confiabilidade para os 

clientes externos; 

 Melhoria nos processos, 

proporcionando um atendimento 

rápido. 

 Único no Rio de Janeiro no 

segmento econômico a obter a 

ISO 9.001; 

WEAKNESSES (PONTOS FRACOS) THREATS (AMEAÇAS) 

 Falta de comunicação entre os 

colaboradores; 

 Falta de humanização no 

atendimento. 

 Tarifas menores que podem 

ser aplicadas pela 

concorrência;  

 Com o decorrer do tempo, 

pode se tornar comum ter a 

certificação. 
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simples, questões relacionadas à agilidade do atendimento e da resolução de 

problemas, são frequentemente exigidos por esse público em questão. Nesse 

sentido, a inserção da ISO 9.001 auxilia a execução de um dos princípios do Hotel 

Íbis Centro: “a resolução de quaisquer problemas em 15 minutos”, caso contrário, o 

hóspede ganhará sua hospedagem como cortesia. O que acontece de fato é que 

graças aos princípios e valores ofertados pela gestão da qualidade total, poucos são 

os problemas que acabam sem solução, não se encaixando na proposta de 15 

minutos.  

Já pelo ponto de vista do cliente interno, a gestão da qualidade total, proposta 

pela ISO 9.001, possibilita (1) maior organização no trabalho; (2) agilidade; (3) 

compreensão das necessidades dos hóspedes; (4) garantir, por meio de processos, 

um excelente atendimento; (5) padronização das atividades diárias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Assim, no decorrer desse trabalho tornou-se possível observar todos os 

impactos apresentados pela ISO 9.001, de forma positiva e/ou negativa, podendo-se 

perceber que, nesse caso em questão, os aspectos positivos se sobressaem.  As 

inferências positivas puderam ser observadas graças à padronização aplicada na 

parte operacional da empresa, que continuamente busca atender as necessidades 

de seus clientes internos e externos. Essas ações norteiam os processos que 

comporão os planos estratégicos, táticos e operacionais da empresa e se pautam 

por uma característica relevante: a contínua necessidade de aperfeiçoamento de 

processos, recursos e materiais.  

Durante o desenvolvimento do presente estudo de caso, foi-se possível 

analisar os procedimentos de qualidade do hotel pesquisado por meio de entrevistas 

e questionários aplicados a seus colaboradores, pontos cruciais na identificação da 

qualidade na organização. Neste sentido, sobre a hipótese desse trabalho – 

“empreendimentos hoteleiros ligados a redes internacionais, devido a sua 

padronização administrativa e operacional, encontram dificuldades em aplicar uma 

gestão da qualidade que prime pelas especificidades da ‘Classe C Brasileira’” – 

percebe-se que a mesma não é validada no empreendimento analisado. Durante o 

presente estudo, foi possível analisar que o Hotel Ibis Centro mensura 

constantemente os tipos de necessidades de seu público alvo, e em resposta a 

esses anseios, busca aplicar o princípio da qualidade total a cada operação que 

resultará no produto e/ou serviço ofertado a estes indivíduos.  

Já pelo ponto de vista da análise qualitativa – guiada pelo seguinte 

questionamento: “como os processos normativos instaurados pela ISO 9.001 se 

encaixam e influenciam as práticas organizacionais de um hotel econômico? ” – 

observou-se que os processos normativos instaurados pela ISO 9.001 dentro do Ibis 

Centro promovem agilidade no atendimento e na resolução de problemas. Além 

disso, a referida normativa também promoveu uma melhor organização do trabalho, 

maior precisão das funções designadas, melhoria na habilidade dos clientes 

internos, promoveu uma melhor satisfação desses colaboradores, aumento da 

satisfação dos hóspedes e consequentemente a diminuição de das reclamações.  

A partir dessas informações, analisando os aspectos que compõem uma 

gestão da qualidade, seus valores, objetivos, procedimentos e características 



60 
 

evidenciou-se que o selo NBR ISO 9.001 oferece aspectos positivos quando 

atrelado aos processos operacionais, a organização do trabalho e à cultura 

organizacional. Contudo, pôde-se observar que a organização pode perder um 

pouco da humanização no atendimento devido à normatização de seus processos, o 

que acarretaria em um atendimento “automático”. Nesse sentido, torna-se 

necessária a conscientização da organização, com treinamentos sobre inteligência 

emocional e a percepção das necessidades do cliente externo, garantindo a questão 

da personificação no atendimento.  

 Através da análise de dados adquiridas por meio dos questionários e 

entrevistas aplicados aos seus colaboradores, foi possível analisar pontos fortes e 

fracos, oportunidades e ameaças através da planilha SWOT. Analisou-se a 

preocupação com o público e suas opiniões, visto que a organização realiza 

reuniões constantemente a fim de sanar as necessidades de seu público a partir do 

feedback exposto por estes. A organização também possui um bom gerenciamento 

de resíduos, se preocupando com o meio ambiente e seu local de inserção.  

 Dentre os aspectos expostos, foi possível verificar por meio dos dados 

apresentados a falta de humanização no atendimento, o que pode dificultar o 

relacionamento com o cliente. Contudo, a organização apresentada possui uma 

preocupação com o cliente externo bem como o interno, sempre buscando 

melhorias de acordo com suas respectivas necessidades. Contudo, ainda que o 

hotel apresente uma análise satisfatória da gestão da qualidade e seus processos, 

algumas ações poderiam ser desenvolvidas pelo empreendimento em questão visto 

nos tópicos abaixo: 

1. Treinamentos presenciais voltados a identificação emocional do cliente, 

buscando atingir um relacionamento com o mesmo e superar suas 

expectativas. Desta forma, pode-se humanizar o atendimento, de maneira 

que  possa propiciar um dinamismo, retirando o atendimento “automático”. 

2. Propiciar uma maior interação entre os setores criando formas de interação 

entre todos os colaboradores, sejam essas festividades ou reuniões com os 

colaboradores que trabalham no nível operacional e/ou tático. 

3. Visto que a organização possui conceitos de sustentabilidade, é necessário 

conscientizar os hóspedes, reforçando a economia de água e a reciclagem. 

4. Inserção de novas tecnologias, visando a diminuição do consumo de água e 

energia como sensor de presença e utilização do cartão do hóspede. 
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5. Criação de grupos multidisciplinares a fim de garantir a melhoria continua nos 

processos operacionais; 

6. Elaboração e acompanhamento dos planos de ação juntamente com as áreas 

envolvidas. 

7. Definir os indicadores de qualidade da organização visando o público alvo e o 

que este considera ser qualidade. 
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ANEXO 01: ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

Cenário: 

Como efetivamente os princípios e valores da excelência na prestação de serviços 

repercutem na gestão e operacionalização dos serviços hoteleiros? As premissas 

observadas por instrumentos que objetivam a instauração da qualidade total na 

organização, como por exemplo, a ISO 9.001, efetivamente são aderidas pelos 

processos de uma organização? Como chegam ao cliente final? 

 

Fato-chave: 

Avaliar a qualidade no estabelecimento, bem como os processos que são 

sustentados pela busca da qualidade organizacional. Qual a incidência sobre a 

eficiência, eficácia e produtividade dos colaboradores do empreendimento?  

 

Proposta: 

1. De que maneira a qualidade é percebida por você no estabelecimento? 

 

2. Há orientações da direção ou treinamentos para atender o cliente, de forma a 

suprir sua satisfação? Se sim, cite exemplos. 

 

3. De que maneira você enxerga as necessidades do cliente da Classe C?  

 

4. Quais foram os reflexos, operacionais e administrativos, observados por você 

quando a certificação ISO 9.001 foi implantada? 

 

5. Há algum instrumento de medição da satisfação dos clientes? Se sim, indique 

quais. 

 

6. As ações da certificação ISO 9001 podem ser vistas enquanto um mecanismo 

que difere o empreendimento de outros? Se a resposta for positiva, indague o 

porquê.   

 

 

 



70 
 

ANEXO 02: QUESTIONÁRIO – PERCEPÇÃO DE COLABORADORES 

 
OBJETIVO: Avaliar a qualidade na prestação de serviço do empreendimento, 
buscando demonstrar sua eficiência, aplicabilidade e a percepção dos colaboradores 
deste estabelecimento. 
 
PERFIL DO PARTICIPANTE: 
Idade: (   ) menos de 18 (   ) de 18 a 30 (   ) de 31 a 40 (   ) de 41 a 50 (   ) de 51 a 
60  
(   ) de 61 a 70 (   ) acima de 70 
 
Departamento:            
 
Escolaridade: (  ) Ensino Fundamental  (  ) Ensino Médio  (  )  Ensino Superior 
Incompleto (  ) Ensino Superior - Completo  (  ) Especialização  (  ) Mestrado  (  ) 
Doutorado  (  ) Pós-doutorado 
 
Caso sua formação seja de Ensino Superior Incompleto, para cima, por favor, 
especifique sua área:           
 
 
DE QUE MANEIRA VOCÊ AVALIARIA OS PONTOS APRESENTADOS ABAIXO? 

LEMBRE-SE DE ASSINALAR COM UM X A SUA RESPOSTA 
 
 
1) A frequência que o empreendimento oferece treinamentos é:  
Ruim (  )      Regular (  )      Bom (  )     Muito Bom (  )    Excelente (  ) 
 
2) A qualidade dos treinamentos é: 
Ruim (  )      Regular (  )      Bom (  )     Muito Bom (  )    Excelente (  ) 
 
Caso avalie esse quesito entre os itens “Ruim” e “Regular”, por favor, responda: 
O que poderia ser feito para mudar sua percepção?     
            
             
 
3) A qualidade da infraestrutura e dos equipamentos disponibilizados para o trabalho 
é: 
Ruim (  )      Regular (  )      Bom (  )     Muito Bom (  )    Excelente (  ) 
 
4) Os resultados que os treinamentos proporcionam ao seu departamento é: 
Ruim (  )      Regular (  )      Bom (  )     Muito Bom (  )    Excelente (  ) 
 
5) A qualidade da segurança disponibilizada em todo o estabelecimento é: 
Ruim (  )      Regular (  )      Bom (  )     Muito Bom (  )    Excelente (  ) 
 
6) Sua percepção sobre as melhorias promovidas pela implementação da ISO 9.001 
é: 
Ruim (  )      Regular (  )      Bom (  )     Muito Bom (  )    Excelente (  ) 
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7) Diga: quais são os benefícios que a ISO 9.001 trouxe sobre os resultados 
operacionais e administrativos de seu departamento: 
            
            
             
 
8) O grau de envolvimento da sua chefia na aplicação, execução e monitoramento 
dos princípios da ISO 9001 é: 
Ruim (  )      Regular (  )      Bom (  )     Muito Bom (  )    Excelente (  ) 
 
9) O grau de entendimento de sua parte perante a aplicabilidade e eficácia da ISO 
9.001 é: 
Ruim (  )      Regular (  )      Bom (  )     Muito Bom (  )    Excelente (  ) 
 
10) A frequência/rapidez em que as reclamações dos clientes são atendidas é:  
Ruim (  )      Regular (  )      Bom (  )     Muito Bom (  )    Excelente (  ) 
 
11) A preocupação do estabelecimento com propostas de inovação que gerem a 
melhoria contínua dos serviços hoteleiros é: 
Ruim (  )      Regular (  )      Bom (  )     Muito Bom (  )    Excelente (  ) 
 
Caso avalie esse quesito entre os itens “Ruim” e “Regular”, por favor, responda: 
O que poderia ser feito para mudar sua percepção?      
            
             
 
Caso avalie esse quesito com o conceito “Bom”, por favor, responda: O que 
poderia ser feito para mudar sua percepção?       
            
             
 
12) Os mecanismos de avaliação da qualidade dos serviços, infraestrutura, 
equipamentos, produtos e atendimentos ofertados pelo hotel aos hóspedes é:  
Ruim (  )      Regular (  )      Bom (  )     Muito Bom (  )    Excelente (  ) 
 
13) A questão do engajamento dos colaboradores – do trabalho em equipe – é: 
Ruim (  )      Regular (  )      Bom (  )     Muito Bom (  )    Excelente (  ) 
 
Caso avalie esse quesito entre os itens “Ruim” e “Regular”, por favor, responda: 
O que poderia ser feito para mudar?        
            
             
 
Caso avalie esse quesito com o conceito “Bom”, por favor, responda: O que 
poderia ser feito para mudar?        
            
             
 
 


