
QUALIDADE EM HOTELARIA

A escolha de estabelecimentos de hospedagem a partir das informações disponibilizadas na
homepage dos estabelecimentos tem sido um hábito cada vez mais comum praticado pelos possíveis
hóspedes. Com o intuito de contribuir para essa questão, apresenta-se um estudo de caso no qual se
buscou avaliar um conjunto de pousadas

André Luís R Freitas e Alline S. Cordeiro Morais

os últimos anos observa-se que o setor turístico (turismo

de negócios e de lazer) tem apresentado uni significativo

crescimento em conseqüência do aquecimento da econo-

mia do país. Lima conseqüência natural é uma expansão

do número de estabelecimentos de hospedagem que tentam se bene-

ficiar do cenário positivo para o negócio (FREITAS, 2007).

Dentre a grande diversidade de opções de estabelecimentos de

hospedagem (hotéis, pousadas, flats, resorts, etc.), parte significati-

va dessa apresenta-se carente e em desconforrnidade com padrões e

condições mínimas de infraestrutura e qualidade nos serviços. Atual-

mente, a regulamentação c avaliação dos estabelecimentos de hos-

pedagem (hotéis, pousadas, flats, resorts, etc.) são realizadas por

meio do sistema de classificação dos meios de hospedagem defini-

dos pela Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) e pela Associa-

ção Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), que estabelece nor-

mas e padrões de avaliações de aspectos da estrutura física (áreas,

aspectos construtivos, equipamentos e instalações), de gestào e ad-

ministração e da qualidade de serviços, por meio dos quais os esta-

belecimentos serão enquadrados dentro das diversas categorias.

Além disso, segundo Freitas (2007), os estabelecimentos de

menor porte, muitas vezes não conseguem obter essa classificação

seja pelo nível de detalhamento dos aspectos que são considerados,

seja pelo custo agregado ao processo de avaliação. Além disso, acres-

centa-se que o referido sistema de avaliação fundamenta-se em pes-

quisas realizadas in loco, ou seja, as avaliações foram baseadas em

percepções captadas durante a visita ao estabelecimento.

Entretanto, observa-se que clientes (hóspedes) potenciais, além

de considerarem a classificação dos estabelecimentos (a qualidade

dos estabelecimentos é representada simbolicamente por uma quan-

tidade de 'estrelas'), cultivam um novo hábito cujo contexto até en-

tão não foi considerado e incorporado pelo sistema oficia) de classi-

ficação dos meios de hospedagem: os clientes cada vez mais con-

sultam a homepage dos estabelecimentos na Internet para obter in-

formações mais detalhadas, comparando-os, para possivelmente

confirmar (ou não) a reserva.

Essa nova forma de avaliação traz uma nova perspectiva para o

emprego dos Momentos da Verdade nos serviços de Hotelaria. Se-

gundo Albrecht (í 998), um Momento da Verdade representa o ins-

tante em que o cliente entra em contato com qualquer aspecto da

organização (funcionários, instalações, equipamentos, tele/fax, e-

mail, etc.) e, segundo esse contato, ele pode formar sua opinião a

respeito da qualidade do serviço. No presente contexto, um possí-

vel hóspede pode ter uma boa ou má impressão do estabelecimen-

to de hospedagem simplesmente a partir da observação das infor-

mações (aparência, organização, fotos, etc.) disponibilizadas na

homepage desse.
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Considerando essa nova perspectiva, observa-se que ainda exis-
te uma carência no âmbito da avaliação e classificação dos estabele-

cimentos de hospedagem. Com o intuito de contribuir para essa ques-
tão, este artigo busca investigar o processo de avaliação de estabele-

cimentos de hospedagem a partir das percepções de possíveis hós-
pedes acerca das informações disponibilizadas nas homepages dos

estabelecimentos de hospedagem. Entretanto, é fundamental desta-
car que o presente artigo não visa avaliar a homepage de cada esta-

belecimento de hospedagem (apesar das informações presentes em
homepages serem de grande relevância para o problema em ques-

tão, a avaliação de homepages é um problema específico e requer

critérios técnicos para sua realização).
De maneira sucinta, este artigo está estruturado da seguinte

forma: na seção 2 descrevem-se aspectos relacionados à classifi-

cação dos estabelecimentos de hospedagem no Brasil; na seção 3

apresenta-se um estudo no qual buscou-se avaliar os estabeleci-
mentos de hospedagem localizados num município do estado do

Rio de Janeiro - algumas análises foram realizadas e são apresen-
tadas; e, finalmente, na seção 4 são apresentadas algumas conclu-

sões e considerações finais.
O atual sistema de classificação dos meios de hospedagem foi

instituído pela Embratur e ABIH por meio da Deliberação Normati-

va n.° 429 da Embratur (2004). Esse sistema busca a padronização

dos estabelecimentos de hospedagem, por meio de fiscalização e
verificação do padrão da qualidade. Para isto, esse sistema utiliza

Matrizes de Classificação compostas por padrões de adequação aos
diversos tipos de meios de hospedagem e extensivamente detalha-
das em itens e aspectos que devem ser observados nos estabeleci-

mentos. A Tabela l apresenta as categorias de hospedagem utiliza-
das por esse sistema de classificação.

Conforme a Tabela l, as pousadas não podem ser atribuídas às

categorias 'Superluxo', 'Luxo' e 'Superior'. Segundo a Embratur
(2007), 'pousadas' são hotéis de pequeno porte, e caracterizam-se

por uma acomodação mais simples e informal. Um aspecto que pre-
cisa ser notado é que essa definição pode ser incoerente com a exis-

tência de diversas pousadas que apresentam porte de grandes hotéis.
Mais especificamente, é possível observar que no Brasil há pousa-

das que apresentam infraestrutura e serviços com qualidade tão boa
quanto a hotéis classificados nas categorias superiores.

A existência de diferenças significativas entre os estabeleci-
mentos de hospedagem deve ser captada pelos procedimentos de

avaliação e classificação, permitindo que o cliente seja capaz de
identificar os estabelecimentos de hospedagem pertencentes à ca-
tegoria de classificação mais adequada à sua necessidade. Além

disso, segundo Freitas (2007), como resultado de um procedimen-

to dessa natureza, muito provavelmente os hotéis pertencentes à
mesma classe terão características semelhantes. Nessa situação,

um cliente já conhecedor de um determinado hotel poderá reali-
zar, com menos receio, a reserva em outro hotel pertencente à

mesma classe, visto que a possibilidade de decepção desse cliente
com relação ao estabelecimento junto ao qual esse fez a reserva

serão reduzidas. Por outro lado, do ponto de vista dos hotéis, um
procedimento de classificação contribuirá como estímulo compe-

titivo frente aos demais concorrentes.
Adicionalmente, observa-se que é cada vez mais comum a esco-

lha de estabelecimentos de hospedagem utilizando a Internet corno
ferramenta de pesquisa, em função de fatores, tais como: o aumento

de viagens particulares (sem a intervenção de agências de viagens),
proporcionado pela maior facilidade de compra de passagens (aéreas

e rodoviárias) por meio das homepages das empresas; o aumento do
turismo de negócios; c também a riqueza de informações disponibili-

zadas nas homepages de muitos estabelecimentos de hospedagem.

Dessa forma, a possível incoerência na avaliação da qualidade
dos estabelecimentos de hospedagem proporcionada pela classifi-
cação da Embratur-ABIH, aliada ao nível de detalhamento dos as-

pectos a serem avaliados, aos custos associados ao processo de

avaliação oficial e, mais recentemente, a necessidade de estabele-
cer um procedimento para avaliação desses estabelecimentos via
Internet foram os principais fatores que motivaram a realização

deste artigo.

Um Estudo de Caso
Nessa seção descreve-se um estudo de caso por meio do qual

buscou-se avaliar um conjunto de pousadas situadas no município
de Rio das Ostras, no litoral do Estado do Rio de

Janeiro. De maneira sucinta, foram realizadas as
seguintes etapas:

Identificação dos estabelecimentos de hospe-
dagem

Rio das Ostras c um dos municípios que com-

põem a denominada 'Região dos Lagos', e apre-
senta fortes atrativos turísticos (rios, ilhas, lago-

as, restingas, manguezais, entre outros atrativos
naturais) aliados às oportunidades de negócio ori-

ginadas, em parte, da proximidade com a Bacia
Petrolífera de Campos dos Goytacazes e com a

cidade de Macaé. Esses aspectos fomentam a
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indústria turística no município, caracterizando uni cenário promis-

sor na medida em que as pousadas conseguem se beneficiar das opor-

tunidades geradas. Para tanto, as pousadas devem ser competitivas a

ponto de disputar esse mercado potencial com os hotéis da região.

Para identificar um conjunto de pousadas, utilizou-se a pesqui-

sa realizada por Freitas e outros (2008). Essa pesquisa, realizada em

outubro e novembro de 2007, utilizou um site de busca para identi-

ficar as pousadas localizadas em Rio das Ostras. Dentre as 56 pou-

sadas listadas, nove pousadas (16%) não possuíam Homepage, duas

pousadas (4%) apresentavam hornepages indisponíveis ao acesso,

27 pousadas (48%) não informavam o valor da diária pela hornepa-

ge e não disponibilizavam um meio de contato (e-mail, Messenger,

Skype, etc., exceto telefone); e oito pousadas (14%) não informa-

vam o valor da diária nas homepages, nem responderam ao contato

solicitando tal informação (ou não responderam em tempo aceitá-

vel). A Figura acima ilustra os valores.

mento pelo site e Serviços, foi utilizada uma

escala de medida métrica, do tipo intervalar

de cinco pontos em que os valores variavam

de 'Muito Bom1 a 'Muito Ruim'. Segundo

Malhotra (2006), a escala intervalar utiliza

números para pontuar objetos, de tal modo que

distâncias iguais na característica que está sen-

do medida permitem a comparação entre os

diferentes objetos. Dessa forma, justifica-se

a escolha da escala uma vez que é de interes-

se do estudo comparar as pousadas. Atribuiu-

se o valor O (zero), caso o itern/subcritério não

estivesse disponível no estabelecimento ou

não fosse informado, pela homepage, quanto

a sua existência; o valor 0,2 caso a avaliação do item resultasse em

'Muito Ruirn'; 0,4 para avaliar o item como Ruim; e assim por diante.

A Tabela 3 ilustra a escala utilizada.

Avaliação do Grau de Importância dos critérios
Cada avaliador 'X' definiu o Grau de Importância (peso) relati-

vo, segundo sua percepção. A Tabela 4 apresenta os valores atribuí-

dos por cada avaliador, sendo que a última coluna apresenta o Grau

de Importância Médio de cada critério (). Segundo esses valores, o

critério Preço e o critério Acomodações foram considerados os mais

importantes na avaliação de uma pousada.

Definição dos critérios e subcrité-
rios relevantes ao problema

Nesse estudo utilizaram-se os critérios defi-

nidos por Freitas e outros (2008), pois esses de-

monstraram ser relevantes e condizentes à avali-

ação de estabelecimentos de hospedagem (em

especial, à avaliação de pousadas) segundo as per-

cepções de um possível hóspede a partir da con-

sulta à homepages. Tais critérios são: Preço, Aco-

modações, Instalações (Infraestrutura), Atendimento pela homepa-

ge e Serviços. Para urna avaliação mais coerente e homogênea, o

critério 'Preço' referiu-se ao valor da diária para uma suíte casal

tipo Standard. Ressalta-se que para este critério, a preferência será

decrescente (a preferência será dada à pousada que tiver o menor

valor de diária). Com exceção do critério Preço, os critérios foram

subdivididos em subcritérios ou itens.

Definição da escala de julgamentos de valor
Para quantificar os critérios Acomodações, Instalações, Atendi-

Avaliação das pousadas
Durante o mês

de maio de 2008, as

pousadas foram ava-

liadas de forma in-

dependente por um

oito avaliadores, por

meio de consultas às

homepages das mes-

mas, sendo conside-
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radas somente as informações nelas contidas. Para tanto foi utiliza-

da a escala de julgamento de valor apresentada na Tabela 2. A Tabe-

la 5 sintetiza os valores médios obtidos referentes aos julgamentos

dos oito avaliadores (os julgamentos emitidos por cada avaliador

podem ser obtidos com os autores). O desempenho das pousadas no

critério Preço refere-se ao valor da diária informada na homepage

ou por contato via e-mail. Apenas três pousadas (a3, as e a]0) infor-

mavam suas tarifas na homepage.

Para análise das pousadas, utilizou-se o método da Média Pon-

derada. Após a normalização dos dados à luz de cada critério (é um

pré-requisito para o emprego desse método o fato de que todos os

critérios tenham a mesma unidade de medida) foi calculada a média

ponderada referente ao desempenho de cada pousada. A Tabela 6

apresenta os valores das pontuações relativas dos julgamentos no

intervalo [0;!]. À luz de cada critério, o valor zero significa que a

pousada possui pontuação nula e o valor l indica que a pousada

possui pontuação máxima. Utilizando o Grau de Importância Mé-

dio (G/) de cada critério, nota-se que a]0 é a melhor pousada segun-

do este método. A pousada a10 também é predominantemente consi-

derada a melhor, quando é considerada a percepção individual de

cada avaliador.

Por outro lado, em situações em que o avaliador não deseja/não

é capaz de estabelecer o Grau de Importância relativa dos critérios

(ou quando a pesquisa não deseja obter essa informação), um méto-

do tradicionalmente utilizado é a Média Não Ponderada. Nesse mé-

todo, o desempenho de uma pousada é calculado somente pela mé-

dia dos pontos obtidos por essa à luz de cada critério. Nesse estudo,

a pousada a10 também foi predominantemente considerada a melhor
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cionários. Nesse senfido,

cada avaliação e cada con-
tato são únicos e devem ser

valorizados pelos adminis-
tradores dos estabeleci-
mentos de hospedagem.

• os métodos utilizados
possuem lógica simples, de

fácil entendimento para os

gestores das organizações
e implementação computa-
cional que não requer co-

nhecimentos aprofunda-

dos, sendo possíveis de se-
reni aplicados até mesmo
para uma quantidade mai-

or de dados (eventualmen-
te, em pesquisas conduzi-

das com uma quantidade
maior de avaliadores).

* não há relatos cientí-
ficos que indiquem e comprovem claramente quais são os critérios
mais (menos) importantes para os clientes na escolha dos estabele-

cimentos de hospedagem, quais são os critérios extremamente res-

tritivos (critérios que, caso o estabelecimento não os disponibilize,
significa a não aceitação pelo cliente), dentre outros aspectos. Em

algumas ocasiões, o avaliador 'fixa' a avaliação de alternativas con-
sideradas satisfatórias em alguns poucos critérios e torna a sua deci-
são em termos do critério que considera mais importante (por exem-

(salvo segundo a percepção dos avaliadores X2 e X6). É relevante
observar que a variação entre os resultados fornecidos pelos dois

métodos utilizados é, em geral, influenciada pela consideração/não

consideração dos pesos dos critérios. A Tabela 7 apresenta os resul-
tados obtidos.

Análise comparativa
É importante ressaltar que esse estudo teve caráter exploratório,

no qual se buscou avaliar um conjunto de pousadas a partir da per-
cepção de pequeno grupo
de avaliadores, consideran-

do as informações contidas

na homepage de cada pou-
sada. Entretanto, algumas

considerações relevantes
podem ser destacadas:

• apesar de o estudo ter

contemplado apenas uma
quantidade pequena de

avaliadores, esses avalia-
dores poderiam ser clien-

tes potenciais residentes
em qualquer lugar da país

(e até mesmo turistas es-
trangeiros) ou representan-
tes de grandes empresas

em busca de um estabele-
cimento de hospedagem

para um grupo de seus fun-
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pio, dentre as diversas pousadas, o avaliador pode selecionar algu-

mas que apresentam acomodações 'satisfatórias' e escolher aquela
que possui menor valor de diária). Dificuldades para obtenção de

informações precisas a respeito desses aspectos podem estar relaci-
onadas a diversos fatores, tais como: a grande diversidade de tipos
de estabelecimentos "de hospedagem que dificulta a atividade de

avaliação até mesmo por especialistas cm Hotelaria e o fato de que

as percepções dos clientes podem variar em função de suas caracte-
rísticas e atributos (nivel socioeconômico, faixa etária, hábitos e in-

teresses, padrões culturais, etc.).
• a priori, não existe um consenso a respeito de qual método é

mais adequado ao tratamento do problema em questão. No presente

trabalho utilizou-se o Método da Média Ponderada e o Método da
Média Não Ponderada, por razões apresentadas anteriormente. Duas

conclusões podem ser destacadas:

• a pousada a1(] foi predominantemente melhor, sendo sucedida
alternadamente pelas pousadas a8, a2 e a6. Por outro lado, as pousa-
das a5 e a, foram consideradas as menos preferidas, e;

• o método da média ponderada deve ser considerado quando o
cliente deseja e considera-se capaz de estabelecer a importância re-

lativa entre os critérios. Quando isto não for possível, a simples Media
não ponderada pode ser utilizada.

Os resultados foram apresentados a pessoas que residem em
Rio das Ostras ou que já se hospedaram ern algumas das pousa-

das analisadas. Todas discordaram com a posição ocupada por
algumas pousadas que, nos seus pontos de vista, seriam superio-

res a outras pousadas melhor posicionadas. Ao acessar novamen-
te as homepages das pousadas, houve um consenso em relação à

adequação dos resultados obtidos e também a respeito de um fato
que justificou a discordância inicialmente detectada: algumas pou-

sadas não foram bemi avaliadas porque apresentavam homepages
que não disponibilizavam informações compatíveis com a reali-

dade. Além disso, vale ressaltar que apenas 18% das pousadas
apresentavam condições de acesso favoráveis à realização da pes-

quisa (vide item 3.1).
No que tange aos itens que podem representar uma vantagem

competitiva para as pousadas, na Tabela 8 destacam-se aqueles em
que a maioria dessas obteve baixa pontuação e que eventuais ações
corretivas podem ser implementadas, sem investimento significati-

vo. Naturalmente, as melhorias não precisam ser implementadas si-

multaneamente. A tabela com a pontuação das pousadas e os resul-
tados dos métodos podem auxiliar uma determinada pousada a iden-
tificar os itens principais a serem aperfeiçoados em relação aos seus

concorrentes mais próximos.

Text Box
Anúncio
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É importante ressaltar a proposta do artigo: a partir do uso de

uma escala de julgamento de valor o avaliador (possível hóspede)

possa estabelecer uma medida de desempenho das pousadas à luz

de critérios/itens relevantes, segundo a sua percepção. Concluídos

os julgamentos de valor, esses são sintetizados na tabela 5 para se-

rem analisados por diversos métodos. A partir dos resultados obti-

dos, as pousadas interessadas e organizadoras da pesquisa poderão

ter informações relevantes em relação ao seu desempenho e tam-

bém dos concorrentes.

Acrescenta-se também que a proposta é direcionada ao uso de ava-

liadores não convencionais, pois estes, muito provavelmente não são

especialistas do ramo de Hotelaria e também não são experts em méto-

dos de Análise Decisória. A proposta não é definitiva - certamente é

necessária a interação com especialistas em Hotelaria e aperfeiçoamen-

tos metodológicos. Contudo, a problemática abordada é real, envolve

um setor da economia em plena expansão e altamente competitiva, indo

muito além do simples treinamento e uso de softwares que implemen-

tam métodos de apoio à decisão e do desenvolvimento de homepages.

Nos últimos anos a atividade turística no Brasil tem apresentado

uma expressiva expansão, favorecendo vários setores organizacionais,

tais como: agências de viagens, empresas de transporte aéreo/rodovi-

ário, restaurantes e, em especial, estabelecimentos

de hospedagem. Sob esse último aspecto, obser-

va-se o crescimento de um hábito cada vez mais

comum praticado pelos possíveis hóspedes: a es-

colha de estabelecimentos de hospedagem a partir

das informações disponibilizadas na homepage dos

estabelecimentos. Esse aspecto coloca a existên-

cia de homepages bem estruturadas e com riqueza

de informações como um importante diferencial

competitivo a favor de estabelecimentos que as

possuem. Se por um lado os estabelecimentos são

favorecidos pelo aumento do número de reservas

concretizadas (por meio da homepage ou não), por

outro, os possíveis hóspedes terão mais e melho-

res informações disponíveis para concretizar a re-

serva, evitando possíveis decepções no momento

da hospedagem.

Entretanto, vale ressaltar que esse assunto não

é considerado pelo sistema oficial de avaliação

de estabelecimentos de hospedagem, coordena-

do e implementado pela Embratur/ABIH. Mais

especificamente, observa-se a existência de uma

lacuna no âmbito da avaliação e classificação de

estabelecimentos de hospedagem e também na

Gestão de Hotelaria. *
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