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RESUMO 
 
O presente estudo de caso é fictício e pretende abordar o modelo dos cinco hiatos desenvolvido em 
1985 pelos autores Berry, Parasuraman e Zeithaml. O caso ilustra um hotel e seu gerenciamento de 
forma a permitir aos leitores aplicar o modelo e desenvolver a habilidade de uso eficiente da 
ferramenta.  Conceitos fundamentais de marketing de serviços são resgatados assim como a história do 
desenvolvimento do modelo. Ao final, os leitores são desafiados a identificar - por meio da ferramenta – 
as falhas gerenciais e suas prováveis causas, formulando posteriormente ações corretivas para o hotel. 
 
 
 
 

PALAVRAS-CHAVE 
marketing de serviços, hotelaria, percepção de qualidade, modelo dos cinco hiatos 
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1. O HOTEL 
 
 

Breve histórico 
O hotel “X” foi fundado em 1990 e está localizado no bairro do Leme, zona sul da cidade do Rio de 
Janeiro. Situado próximo à praia, de cinemas, restaurantes, teatros e a apenas 10 quilômetros do 
aeroporto Santos Dumont.  O Hotel conta com vinte andares e trinta e cinco apartamentos, sendo vinte 
apartamentos categoria “Standard”, dez apartamentos categoria “Luxo” e cinco apartamentos 
“Premium”. Todos são equipados com ar condicionado, televisão a cabo, telefone, Internet, frigobar e 
cofre. Dos serviços prestados pelo hotel, além do básico de hospedagem, incluem-se o serviço de 
quarto, acesso a internet no quarto via wi-fi, restaurante, lavanderia e transfer para aeroporto. 
 
A análise setorial da Gazeta Mercantil revela uma projeção feita pela FOHB (Fórum de Operadores 
Hoteleiros do Brasil) onde se estima que para cada 1% de crescimento no PIB (produto interno bruto) há 
um aumento de 3% na demanda hoteleira. Desta forma, em tempos de crise financeira internacional, 
percebe-se que o desaquecimento do setor e o conseqüente aumento do grau de rivalidade na indústria 
sinalizam céus de tormenta no presente e futuro próximo. O Hotel X se encontra localizado no Leme – 
bairro ao lado de Copacabana - área de extrema importância para o setor turístico do Rio de Janeiro. 
Tal localização leva a um número considerável de concorrentes próximos. 
 
Os preços das diárias no hotel variam de 250 reais para os apartamentos standart, 320 reais para os luxo 
e 400 para os Premium. A diferença básica entre os quartos é o tamanho e a decoração, sendo que nos 
quartos Premium há banheiras confortáveis em todos eles. Os produtos vendidos dentro do hotel 
seguem uma precificação baseada nos custos de aquisição: Mark up de cerca de 200%, por exemplo, 
uma lata de Coca-Cola que custa para o hotel 75 centavos, pode ser revendida por R$ 3,00; uma ligação 
que custa 62 centavos, cobra cerca de R$4,35 para ligações internacionais. Apesar da média de 200% 
que são acrescidos em alguns preços, existem alguns que são acrescidos até 250% do valor do produto. 
 
O público alvo do hotel é amplo, atendendo desde turistas estrangeiros até executivos em viagens, 
passando por turistas domésticos. Esse amplo público alvo não se traduzia em altos lucros, pois grande 
parte dos hóspedes não retornava ao hotel. Seu gerente geral, Sr. Lopes, afirma: “temos um pequeno 
público que retorna, mas a maioria não volta. Desses que voltam, damos substanciais descontos na 
diária e já estão acostumados a isso. Nos tornamos reféns desse processo.” 
 
 

Seus princípios 
O hotel possui uma cartilha de conduta que é distribuída aos funcionários, na qual se encontram os 
princípios que norteiam o hotel, quais sejam:  
 

• Limpeza 
• Simpatia 
• Presteza 
• Satisfação dos hóspedes.  

 
Sr. Lopes destaca que percebe com clareza que esses valores apesar de largamente conhecidos não são 
necessariamente cumpridos. O turn over é alto e o investimento em treinamento dos funcionários - 28 
ao todo que atuam nas áreas de limpeza, alimentação e administração – é insuficiente quando não 
inexistente. Nesse sentido, ele destaca: “Contamos com o bom senso dos funcionários que chegam para 
serem prestativos e educados. Mas a ausência de um plano de carreira aqui e de benefícios financeiros 
por melhor desempenho não os estimula a dar “o algo mais”. Em sua maioria são burocráticos. O fato 
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de termos uma rotatividade alta, cerca de 25% dos funcionários muda ano a ano, só torna o processo 
mais difícil.”, conclui.   
 
 

As pesquisas de satisfação e qualidade 
De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), a taxa média de ocupação no mês 
de julho de 2008 no Rio de Janeiro foi de 63,65%, um desempenho de 1,42 pontos percentuais inferior 
ao mesmo período em 2007, que ficou em 65,07%. O hotel possui uma taxa de ocupação de 60% ao longo 
do ano, sendo que no fim de ano devido ao aumento de turistas na cidade em especial para as festas de 
virada de ano na praia de Copacabana o hotel tem sua ocupação 100% preenchida. Nessa época as 
falhas ficam mais evidentes, com atrasos nas entregas do serviço de quarto e trocas de pedidos. 
 
O hotel possui um pequeno questionário de satisfação disponível na recepção e nos quartos com uma 
escala de satisfação e um espaço em branco para o cliente escrever livremente. Raramente são 
preenchidos. Dos preenchidos, em uma escala de 1 a 5, sendo 1 pouco satisfeito e 5 muito satisfeito, a 
freqüência de respostas nos pontos 4 ou 5 são de apenas 35%. Não há esforço adicional para 
compreender o grau e os determinantes da satisfação.  Um fato cômico narrado pelo gerente descrito 
por um hóspede em um desses questionários diz respeito ao serviço de quarto. O hóspede ligou para o 
ramal do serviço de quarto e assim que atendido, ele perguntou: “Boa noite, é do serviço de quarto?”. 
O atendente retrucou: “Não, aqui é o room service”. A conversa continuou com o hóspede 
questionando: “Então, serviço de quarto correto?” O atendente irredutível: “Não senhor, é room 
service”. Essas informações obtidas pelas pesquisas são registradas no banco de dados do hotel. O 
sistema armazena todos os dados dos hóspedes, desde a reserva até sua saída. Este programa possibilita 
a recuperação do histórico dos hóspedes, tal como tarifas cobradas, como chegou até o hotel, se é 
hospede recorrente etc. Este sistema gera uma facilidade ao hóspede, pois em sua segunda 
hospedagem, não é mais necessário que o mesmo preencha a ficha solicitada pela EMBRATUR. Em 
relação a esse sistema, o Sr. Lopes destaca que todas as falhas de serviço que aconteceram com 
determinado hóspede deve ser reportada ao gerente operacional do turno pelo funcionário que 
observou ou vivenciou a falha.  O gerente deveria então registrar a falha no sistema. Na prática, só as 
falhas comunicadas pelo próprio hóspede são registradas. Na medida do possível, tais informações são 
levadas em consideração para se traçar metas de desempenho, mas é costumeiro fazer apenas uma vez 
por ano esse tipo de abordagem. “Somos sobrecarregados pelo dia a dia, nos impedindo de analisar 
sempre as informações”, desculpa-se.  
 
 

A comunicação 
O Hotel não conta como uma estrutura para a área de comunicação. Sr. Lopes é a pessoa encarregada e 
quem faz o contato com os agentes de viagens e operadoras em relação à comunicação. Porém, ele 
acredita que não é necessária nenhuma forma de investimento para esta área e se baseia somente em 
acordos através de permuta, realizando os pagamentos em forma de diárias no hotel para a agência.  
 
Uma das formas de divulgação do hotel e de suas tarifas é através de um site, onde os hóspedes têm 
acesso a fotos e informações sobre o hotel e obtêm tarifas diferenciadas. Pode-se destacar a 
comunicação que ocorre por telefone ou quando um hóspede chega ao saguão buscando informações de 
tarifas e hospedagens. Neste ponto, Sr. Lopes destaca que preços errados já foram comunicados além 
de promessas feitas por funcionários que não se concretizaram efetivamente para os hóspedes.  
 
Adicionalmente, o hotel tem um acordo com a ABH de permuta, em que oferece um preço exclusivo 
para seus funcionários e em troca obtêm uma página de comunicação do hotel na revista Guia Brasil.  
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2. REVISÃO CONCEITUAL: qualidade em serviços e o modelos dos 5 hiatos  
 
 
Qualidade é qualquer coisa que os clientes afirmam ser e a qualidade de um produto ou serviço, em 
particular, é qualquer coisa que o cliente perceba como tal (Kotler, 2000). Tal afirmação é importante 
porque destaca fundamentalmente que qualidade é uma percepção do consumidor acerca de uma 
oferta.  
 
Em toda a literatura de marketing é abordada a questão da importância das expectativas para a 
avaliação de qualidade e satisfação do consumidor, seja de tangíveis ou de intangíveis (Kotler, 2000). E 
aos serviços, Berry e Parasuraman esclarecem que “as expectativas dos clientes desempenham um 
papel central na avaliação do serviço de uma empresa” (1991:57). Nesta linha, os clientes avaliam a 
qualidade de um serviço em função de um padrão interno de julgamento, suas expectativas. Portanto, 
parece ficar claro que entender as expectativas do consumidor é um pré-requisito para se oferecer um 
serviço qualitativamente superior; pois os consumidores costumam comparar as suas expectativas com a 
percepção do serviço oferecido, de forma a avaliar a prestação do serviço (Zeithaml e Bitner, 1996; 
Grönroos, 1995).  
 
 

Hiatos de Qualidade 
Parasuraman, Zeithmal e Berry (1985) procuraram sintetizar os diferentes padrões de comparação de 
expectativas em um estudo multisetorial, que envolvia seguros automobilísticos, propriedades 
comerciais, seguros contra acidentes, assistência técnica de equipamentos, aluguel e leasing de 
caminhões e tratores, oficinas mecânicas de carros e hotéis.  O resultado foi um modelo que abordasse 
as expectativas dos clientes de serviços em suas dimensões. Neste esforço de definir e medir o 
construto Qualidade, especificamente em Serviços, Parasuraman et al. (1985) desenvolveram um 
modelo - denominado Modelo dos Cinco Hiatos - que apresenta contribuições para o entendimento do 
construto Qualidade de Serviços. Suas contribuições abrangem a parte conceitual e também a parte de 
mensuração. Em relação à conceituação de qualidade de serviços, o modelo se refere, essencialmente, 
a uma confrontação entre expectativas anteriores do cliente em relação ao serviço e sua percepção 
quanto ao serviço recebido. A figura a seguir ajuda entender o modelo “PZB” dos hiatos de qualidade: 
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Figura 1 - Modelo dos Cinco Hiatos de Qualidade de Serviços 

Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985). 
 
 
 
O trabalho desenvolvido por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) demonstrou a existência de quatro 
hiatos de qualidade que juntos levariam a ocorrência de um quinto hiato. Este Hiato 5 corresponderia 
ao próprio conceito de qualidade de serviços. No trabalho dos autores, o Hiato 5 foi representado dessa 
forma (1985:46): 
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Hiato 5 = f(Hiato 1, Hiato 2, Hiato 3, Hiato 4) 
Para uma melhor compreensão, descrevem-se abaixo cada um dos hiatos. A compreensão das causas dos 
hiatos de qualidade possibilita uma menor probabilidade de incorrer em tais hiatos (Parasuraman Berry 
e Zeithaml, 1985).  
 
 

Hiato 1 – Discrepância entre expectativas dos clientes e percepções da administração da 
empresa quanto a essas expectativas de seus clientes. 

  
Este hiato mostra a incapacidade da empresa em avaliar as reais expectativas dos seus clientes.  

 
Hiato 2 – Discrepância entre percepções da administração da empresa quanto às expectativas 
dos clientes e a tradução dessas percepções em especificações de qualidade de serviço. 

 
Este hiato significa a dificuldade em traduzir as expectativas dos clientes em padrões e metas 
de qualidade para os serviços.  

 
Hiato 3 – Discrepância entre as especificações da qualidade do serviço e a prestação do serviço 
 
A existência deste hiato significa a um desempenho na prestação do serviço incoerente com as 
especificações de qualidade. Convém lembrar que este hiato pode ser positivo quando a 
prestação de serviço exceder as especificações (Parasuraman, Berry e Zeithaml, 1985). 

 
Hiato 4 - Discrepância entre a prestação do serviço e as comunicações externas aos clientes a 
respeito do serviço oferecido. 

 
Este hiato mostra a incapacidade da empresa em gerenciar sua comunicação de forma a não 
formar expectativas irreais nos clientes. Tal hiato também inclui a: 

 
“Ausência de comunicação de determinados aspectos do serviço pode ter na percepção do 
cliente quanto ao serviço prestado. Assim, comunicar esforços desenvolvidos para prestar um 
serviço excelente pode impactar positivamente não somente as expectativas dos clientes, mas 
também, sua própria percepção quanto ao serviço recebido” (Parasuraman, Berry e Zeithaml, 
1985:46) 

 
Hiato 5 - Discrepância entre o serviço esperado pelos clientes e o serviço percebido por eles 
como prestado pela empresa. 

 
Leite (1996) destaca que Hiato 5 corresponderia ao próprio conceito de qualidade percebida do 
serviço conforme apresentado pelos autores Parasuraman, Zeithaml e Berry. 
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3. QUESTÃO DO CASO 
 
Identifique - usando o modelo dos 5 hiatos - falhas na gestão do hotel, relacionando cada falha a um 
possível hiato. Em seguida, elabore um plano de ações visando eliminar tais hiatos de forma a melhorar 
a gestão da qualidade no estabelecimento, incrementando por conseqüência a satisfação dos hóspedes.  
 
 
 

4.  REFERÊNCIAS 
 
ALBRECHT, Karl. Revolução nos serviços. São Paulo: Pioneira, 1992. 
 
ALBRECHT, K; BRADFORD, L. J. Serviços com qualidade: a vantagem competitiva. São Paulo: Makron 
Books, 1992.  
 
BERRY, L. L. Descobrindo a Essência do Serviço. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001. 
 
BERRY, L. L.; PARASURAMAN, A. Services Marketing: Competing Through Quality. New York: The Free 
Press, 1991.  
 
BERRY, L. L.; Zeithaml, V. A.; PARASURAMAN, A. Five imperatives for improving service quality. Sloan 
Management Review. Summer, 1990.  
 
 
HAWKINS, D. I., BEST, R. J. e CONEY, K. A. Consumer Behavior: Building Marketing  
Strategy, 8th edition. New York: McGraw-Hill, 2001. 
 
KOTLER, P. Administração de Marketing: Análise, Planejamento, Implementação e Controle, 10ª edição. 
São Paulo: Atlas, 2000. 
 
LEITE, V. F. A adoção do sistema de franquia nos correios do Brasil: um estudo sobre qualidade e 
produtividade no setor público. Rio de Janeiro: COPPEAD/UFRJ, 1996.  
 
PARASURAMAN, A.; ZEITHAML,V. A.; BERRY, L. Reassessment of expectations as a comparison standard 
in measuring service quality: implications for further research. Journal of Marketing, v.58, p.111-124, 
1994 
 
____________. ____________. __________. A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications 
for Future Research. Journal of Marketing. v. 49, 1985. 


