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RESUMO 
 

 

A atividade turística teve um crescimento significativo nos últimos anos, em decorrência, 

principalmente, da globalização da economia, a qual ocasionou transformações sociais, 

políticas e econômicas em âmbito mundial. Com isso, a importância da gestão no segmento 

do turismo passou a ter um papel fundamental no desenvolvimento do mercado, tendo em 

vista as mudanças ocorridas no comportamento dos turistas e o crescimento da 

competitividade entre os destinos. Dentro do turismo, a hotelaria tem se destacado como a 

maior geradora de empregos. Com a entrada de redes hoteleiras internacionais, a concorrência 

passou a ficar muito maior e a busca pela excelência tornou-se questão fundamental para a 

sobrevivência no mercado. O objetivo principal do trabalho é avaliar a qualidade das redes 

hoteleiras localizadas no Brasil, através da utilização do Modelo de Excelência EFQM. A 

pesquisa caracteriza-se por possuir abordagem qualitativa e quantitativa, sendo realizada 

através de um questionário eletrônico, enviado às redes hoteleiras localizadas no Brasil, para 

que os seus gestores realizem a auto avaliação dos serviços. Foi obtido o retorno de 73 

questionários respondidos, de 52 redes hoteleiras. Os resultados alcançados através da análise 

das percepções dos gestores são bastante otimistas com relação à prestação de serviços com 

qualidade. Entretanto, após a análise e discussão dos resultados, surgiram informações 

bastante interessantes, que podem vir a auxiliar as redes hoteleiras objetos de estudo, na 

melhoria contínua de seus serviços e aumento da competitividade. 
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ABSTRACT 
 

 

Tourism activity has increased significantly in recent years, mainly as a result of economic 

globalization, which has led to social, political and economic transformations worldwide. The 

importance of management in the tourism sector therefore plays a fundamental role in the 

development of the market, bearing in mind the changes that have taken place in tourist 

behavior, and the growth in competitiveness between destinations. Within tourism, hotel 

management has stood out as the main generator of jobs. With the entry of the hotel networks, 

the competition has become much stiffer, and the search for excellence has become a 

fundamental issue for survival in the market. The main objective of the work is to assess the 

quality of hotel networks in Brazil, through the use of the EFQM Excellence Model. The 

research uses a qualitative and quantitative approach, through the use of an electronic 

questionnaire which was sent to hotels located in Brazil, asking the managers to provide a 

self-assessment of the services. Of the questionnaires sent out, 73 were returned, from 52 

hotel networks. The results of the analysis  of  the  managers’  perceptions  are  very  optimistic  in 

terms of the provision of quality services.  Following the analysis and discussion of the 

results, some interesting information emerged that could be of assistance to the hotel networks 

studied, in the continual improvement of their services and increasing their competitiveness. 

 
Keywords: Tourism. Hotel Networks. EFQM. Quality. Competitiveness. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

1.1. Turismo Mundial 
 

A atividade turística vem ganhando importância crescente em todo o mundo, em 

virtude do seu papel relevante no desenvolvimento econômico e social das localidades, sendo 

considerada uma das mais importantes fontes geradoras de emprego e renda. É uma atividade 

de demanda, associada ao consumo, sendo o seu desempenho influenciado pelo crescimento 

do nível de renda de seus consumidores reais e potenciais (MTUR, 2009; THEOBALD, 

2001). 

O turismo emprega mais de 350 milhões de pessoas direta e indiretamente em todo o 

mundo, sendo considerado um dos maiores setores da economia mundial e um dos grandes 

responsáveis pelo seu crescimento (WTTC, 2011b). Segundo relatórios apresentados por 

órgãos como Instituto Brasileiro de Turismo (2011), Ministério do Turismo (2011), World 

Tourism Organization (2011) e World Travel & Tourism Council (2011a), a atividade 

turística contribui para a criação de emprego e renda, arrecadação de impostos (municipal, 

estadual e nacional), geração de riquezas, estímulo ao investimento de capital e aumento da 

receita cambial. 

De acordo com o World Travel & Tourism Council (2011a) a atividade turística gerou, 

no ano de 2011, mais de US$ 5.991 bilhões, sendo responsável por 9,1% do PIB (Produto 

Interno Bruto) mundial, tendo um crescimento de 3,8% em relação ao ano anterior. 

Estimativas demonstram que a tendência da contribuição da indústria mundial de viagens e 

turismo para o PIB é de um crescimento superior a 4,2% ao ano, nos próximos dez anos. 

No ano de 2009 a receita cambial turística mundial foi de US$ 852,4 bilhões, sendo 

que destes, US$ 18,20 bilhões foram gerados pela América do Sul, ou seja, 2,14%. O Brasil 

gerou US$ 5,30 bilhões de receita cambial turística neste mesmo ano, sendo responsável por 

29,15% de participação na receita cambial turística da América do Sul (MTUR, 2010). 

O turismo é responsável pela geração de 99.048.000 empregos diretos, 3,4% da 

importância global, atingindo um crescimento de 3% com relação ao ano de 2010. No que diz 

respeito à geração de empregos indiretos, é responsável por cerca de 258.592.000 empregos, 

8,8% da importância global, com um crescimento de 3,2% em relação ao ano de 2010. 

Projeções futuras demonstram que a tendência para o crescimento da geração de empregos 
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direta e indiretamente nos próximos dez anos é de aproximadamente 2% e 2,3% ao ano 

respectivamente (WTTC, 2011a). 

O investimento no turismo em 2011 foi acima de US$ 650 bilhões, sendo responsável 

por 4,5% do investimento total, ou seja, de todos os setores da economia mundial, atingindo 

um crescimento de 4,6% com relação ao ano anterior. Estimativas demonstram que o 

crescimento dos investimentos no setor do turismo atinja 5,4% ao ano, nos próximos dez anos 

(WTTC, 2011a). 
 
Quadro 01: Pesquisa do impacto econômico do turismo no Mundo, América Latina e Brasil nos anos de 2010 e 2011. 

 MUNDO AMÉRICA LATINA BRASIL 
 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Participação do PIB       
Valor Monetário (Bilhões de Dólares) 5.754,960 5.991,940 311,832 329,619 175,651 187,259 

Crescimento 1,7% 3,8% 2,1% 5,5% 4,3% 6,6% 

Geração de Empregos Diretos       
Crescimento 0,9% 3,0% 0,0% 4,4% 2,2% 5,9% 

Geração de Empregos Indiretos       
Crescimento -0,8% 3,2% -1,1% 4,6% 1,5% 6,9% 

Viagens de Lazer       
Valor Monetário (Bilhões de Dólares) 2.848,710 2.962,640 172,794 182,246 102,256 106,985 

Crescimento 3,4% 3,8% 3,3% 5,5% 4,8% 4,6% 

Viagens de Negócios       
Valor Monetário (Bilhões de Dólares) 847,225 898,973 37,609 39,349 11,333 12,488 

Crescimento 3,8% 6,0% 4,1% 4,1% 5,4% 10,1% 

Investimentos       
Valor Monetário (Bilhões de Dólares) 619,649 650,761 41,660 46,309 21,120 24,900 

Crescimento -5,6% 4,6% 2,4% 10,3% 5,1% 17,8% 
Fonte: World Travel & Tourism Council (2011a). 
 

 O Quadro 01 demonstra um comparativo entre o impacto econômico ocasionado pelo 

turismo no Mundo, América Latina e Brasil. Nota-se em um contexto geral, que a taxa de 

crescimento ocorrida no ano de 2011 foi superior a de 2010. No que diz respeito ao PIB, nos 

dois anos o Brasil obteve um percentual de crescimento maior do que a América Latina, que 

por sua vez, teve uma taxa de crescimento maior do que o Mundo. A participação do Brasil e 

da América Latina no PIB Mundial do turismo foi de 3,05% e 5,42% respectivamente em 

2010 e 3,13% e 5,50% em 2011. 

 Quanto à geração de empregos diretos e indiretos, no ano de 2010 o Brasil teve o 

maior nível de crescimento, seguido pelo Mundo e por último a América Latina. No ano de 

2011, o Brasil continuou com o maior índice de crescimento, seguido pela América Latina e 

por último o Mundial. 
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 No que diz respeito às viagens de lazer, embora o Brasil tenha diminuído o índice de 

crescimento de 2010 para 2011, o país obteve maior taxa de crescimento do que o Mundo. A 

América Latina alcançou o menor índice de crescimento no ano de 2010 e o maior no ano de 

2011. Quanto às viagens de negócios, o Brasil obteve os maiores percentuais nos dois anos. A 

América Latina no ano de 2010 teve um índice de crescimento maior do que o Mundial, 

porém, manteve-se estável, e por isso, em 2011 o Mundo teve uma taxa de crescimento 

superior. 

 O Brasil apresentou os dois índices de crescimento dos investimentos maiores do que 

a América Latina, que por sua vez, também teve os dois percentuais superiores aos Mundiais. 

Em 2010, 6,72% dos investimentos Mundiais em turismo foram feitos pela América Latina e 

3,41% pelo Brasil. Em 2011, 7,12% foram investidos pela América Latina e 3,83% pelo 

Brasil. 

Segundo a World Tourism Organization (2011), os últimos dez anos, de um modo 

geral, foram períodos de ascensão da atividade turística, apesar da crise de 2008, a qual 

desacelerou o seu crescimento, em virtude da recessão global. O ano de 2009 foi marcado por 

um declínio significativo no turismo, em decorrência da crise econômica mundial ocasionada 

em 2008 e das incertezas em torno da pandemia A (H1N1). Depois de quatro anos de 

crescimento acima da média, o turismo internacional sofreu um dos seus anos mais difíceis 

das últimas décadas. 

O ano de 2010 foi considerado o ano da recuperação da economia global, obtendo um 

crescimento de 7% nas chegadas de turistas internacionais, ocasionando um resultado positivo 

em todas as regiões do mundo. Este crescimento foi impulsionado principalmente pelas 

economias emergentes, um desenvolvimento que provavelmente continuará nos próximos 

anos. As maiores taxas vieram da China, que cresceu mais de 25%, da Federação Russa que 

cresceu mais de 27% e do Brasil que cresceu mais de 51% (UNWTO, 2011). 

Foi constatado pela World Tourism Organization (2011) um crescimento contínuo do 

turismo internacional para 2011, embora em um ritmo mais lento e moderado que no ano 

anterior. Por outro lado, é provável que turismo mundial tenha que enfrentar grandes desafios, 

como altas taxas de desemprego, déficit público, incertezas econômicas, desastres naturais, 

políticas enfraquecidas e agitação social. 

Ao longo do ano de 2011, tornaram-se focos de atenção os problemas ocorridos com 

as economias de países da zona do euro, principalmente com a Grécia. Os Estados Unidos – 

maior economia mundial – também apresentaram dificuldades, especialmente no que 

concerne à dívida do governo federal. As incertezas financeiras da China também 
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complicaram o cenário mundial. No entanto, a previsão de crescimento para o turismo 

internacional do ano de 2011 para 2012 é de 4 à 5%, em decorrência, principalmente, do 

aumento da demanda e da intensificação da concorrência, através da captação dos mercados 

emergentes de rápido crescimento. 

 

 

1.2. Turismo Nacional 
 

O Brasil, no ano de 2011 recebeu 5.433.354 turistas estrangeiros, 5,27% a mais do que 

no ano anterior (MTUR, 2012). A receita cambial turística em 2010 foi a maior desde o ano 

de 2006, obtendo um crescimento de 11,6% com relação ao ano de 2009 (MTUR, 2011). As 

projeções para os próximos anos são as mais otimistas possíveis, tendo em vista o destaque 

que o Brasil está alcançando através das futuras realizações de grandes eventos esportivos 

mundiais. 

De acordo com dados obtidos junto ao Ministério do Turismo (2012), o desembarque 

em voos domésticos teve um crescimento de 15,8% do ano de 2010 para 2011, ou seja, de 

68.258.268 para 79.049.171 passageiros, no período de janeiro à dezembro. Este crescimento 

foi o maior registrado nos últimos 13 anos, superando as projeções feitas pelo Ministério do 

Turismo para o ano de 2011. O Quadro 02 mostra o fluxo de desembarque em voos 

domésticos no decorrer dos anos de 2010 e 2011. 
 
Quadro 02: Fluxo de desembarque em voos domésticos no decorrer dos anos de 2010 e 2011. 

Mês 
2010 2011 

Variação % 
2010/2011 Voos 

Regulares 
Voos Não 
Regulares Total Voos 

Regulares 
Voos Não 
Regulares Total 

Jan 5.404.300 298.750 5.703.050 6.448.174 260.608 6.708.782 17,63 
Fev 4.839.638 188.433 5.028.071 5.448.070 154.901 5.602.971 11,43 
Mar 5.124.999 149.026 5.274.025 6.222.469 166.939 6.389.408 21,15 
Abr 5.002.195 150.075 5.152.270 6.353.229 159.770 6.512.999 26,41 
Mai 4.932.487 149.002 5.081.489 6.213.303 161.328 6.374.631 25,45 
Jun 5.009.892 167.688 5.177.580 5.933.985 175.275 6.109.260 17,99 
Jul 5.825.428 259.309 6.084.737 7.227.810 198.318 7.426.128 22,05 

Ago 5.862.761 184.573 6.047.334 6.635.475 151.909 6.787.384 12,24 
Set 5.820.019 202.405 6.022.424 6.509.609 162.054 6.671.663 10,78 
Out 5.963.758 201.770 6.165.528 6.385.407 229.955 6.615.362 7,30 
Nov 5.858.624 164.105 6.022.729 6.652.893 157.864 6.810.757 13,08 
Dez 6.305.169 193.862 6.499.031 6.803.285 236.541 7.039.826 8,32 

Total 65.949.270 2.308.998 68.258.268 76.833.709 2.215.462 79.049.171 15,80 
Fonte: INFRAERO – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (2011). 
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De acordo com o Quadro 03, o desembarque em voos internacionais teve um 

crescimento de 13,95% do ano de 2010 para 2011, ou seja, de 7.902.531 para 9.005.165 

passageiros, no período de janeiro à dezembro. Este resultado também superou as 

expectativas do Ministério do Turismo, sendo considerado o maior índice de crescimento 

desde o ano 2000 (MTUR, 2012). Contudo, é importante destacar que ele também abrange os 

brasileiros que viajam ao exterior e retornam para o Brasil utilizando o transporte aéreo. 
 
Quadro 03: Fluxo de desembarque em voos internacionais no decorrer dos anos de 2010 e 2011. 

Mês 
2010 2011 

Variação % 
2010/2011 Voos 

Regulares 
Voos Não 
Regulares Total Voos 

Regulares 
Voos Não 
Regulares Total 

Jan 713.019 44.963 757.982 815.728 52.912 868.640 14,6 
Fev 604.957 30.826 635.783 641.021 48.817 689.838 8,5 
Mar 576.931 17.349 594.280 704.505 23.634 728.139 22,52 
Abr 508.017 12.456 520.473 689.471 14.181 703.652 35,19 
Mai 555.083 10.050 565.133 698.951 9.072 708.023 25,28 
Jun 574.653 15.072 589.725 635.553 17.236 652.789 10,69 
Jul 705.361 40.824 746.185 832.944 22.795 855.739 14,68 

Ago 700.466 25.810 726.276 759.834 16.814 776.648 6,94 
Set 658.510 15.158 673.668 739.735 11.880 751.615 11,57 
Out 712.788 13.796 726.584 785.225 14.538 799.763 10,07 
Nov 658.949 17.595 676.544 717.024 11.144 728.168 7,63 
Dez 664.529 25.369 689.898 725.542 16.609 742.151 7,57 

Total 7.633.263 269.268 7.902.531 8.745.533 259.632 9.005.165 13,95 
Fonte: INFRAERO – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (2011). 
 

 Segundo informações coletadas junto ao Ministério do Turismo (2012) a principal 

forma de entrada de turistas estrangeiros no Brasil é através do transporte aéreo, responsável 

no ano de 2011 por 70% dos acessos, ou seja, 3.808.341 turistas, 5,49% a mais do que no ano 

anterior. A segunda forma de entrada de turistas estrangeiros é feita via terrestre, responsável 

por 26,6%, ou seja, 1.442.865 turistas, 3,03% a mais do que o ano de 2010. Entradas através 

de via marítima e fluvial são responsáveis por 2,4% e 1% respectivamente, obtendo uma 

pequena parcela do mercado. Contudo, estas duas formas de acesso tiveram um aumento 

significativo do ano de 2010 para 2011, atingindo índices de crescimento de 11,28% e 50,72% 

respectivamente. 

 A Argentina se destaca como o principal mercado emissor de turistas estrangeiros para 

o Brasil. Em 2011 enviou 1.593.775 turistas, responsável por 29,33% do total. O segundo 

maior mercado emissor de turistas estrangeiros é os Estados Unidos, responsável por 10,95%, 

ou seja, 594.947 turistas. O Uruguai, Alemanha e Itália também se destacam como grandes 

emissores de turistas, responsáveis por 4,81%, 4,45% e 4,22% respectivamente. O estado de 
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São Paulo é o principal receptor destes turistas estrangeiros, seguido pelo Rio de Janeiro, 

Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Santa Catarina (MTUR, 2012). 

 O setor do turismo é composto por serviços de alimentação, meios de hospedagem, 

agências de viagens, operadoras turísticas, parques temáticos, organizadoras de eventos, 

atrações turísticas, turismo receptivo, transportadoras turísticas, locadoras de veículos, lojas 

de souvenires, entre outros serviços correlatos (THEOBALD, 2001). O Gráfico 01 apresenta 

alguns dos principais segmentos do setor, com o seu respectivo número de estabelecimentos, 

regularmente cadastrados no sistema de Cadastro dos Empreendimentos, Equipamentos e 

Profissionais da Área de Turismo (CADASTUR) no ano de 2011. 

 
 Gráfico 01: Segmentos do turismo e seus respectivos números de estabelecimentos no ano de 2011. 

 Fonte: CADASTUR - Cadastro dos Empreendimentos, Equipamentos e Profissionais da Área de Turismo (2011). 
 

De acordo com uma pesquisa realizada pela Escola Brasileira de Administração 

Pública e de Empresas - Fundação Getúlio Vargas e Ministério do Turismo (2011b) o 

faturamento de 97% das empresas do setor turístico cresceu no ano de 2010, sendo que apenas 

3% detectaram estabilidade em relação ao ano de 2009. Esse crescimento ocorreu em 

decorrência da expansão da demanda, do aquecimento do mercado corporativo, do 

fortalecimento do mercado interno, da consolidação do consumo de viagens pela classe C, da 

facilidade de acesso ao crédito, da realização de grandes eventos, da elevação dos preços, do 

lançamento de novos produtos e da expansão e melhoria dos já existentes. 

O desenvolvimento cambial positivo gerou impacto favorável em alguns segmentos 

turísticos, como operadoras, agências de viagens e transportes aéreos, através da ampliação 

das vendas dos destinos internacionais. Entretanto, este fato foi desfavorável à entrada de 

estrangeiros no país, em decorrência, principalmente, do encarecimento do custo das viagens, 

gerando, com isso, um impacto negativo na hotelaria brasileira, bem como em todo o mercado 

receptivo (EBAPE-FGV; MTUR, 2011b). 
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1.3. Hotelaria 
 

Dentro do turismo, a hotelaria ocupa uma posição de destaque, sendo considerada a 

maior geradora de emprego e renda do setor. Com a globalização da economia, houve um 

aumento na competitividade das empresas do ramo hoteleiro, em decorrência da entrada no 

mercado nacional, de diversas redes hoteleiras internacionais (MIRANDA, 2008; 

PROSERPIO, 2007). Desta forma, a busca pela excelência através da utilização adequada dos 

recursos, a fim de alcançar maiores índices de lucratividade, não é mais considerada como 

diferencial e sim uma estratégia de sobrevivência no mercado. 

De acordo com dados obtidos na Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (2012), 

o Brasil conta com 5.925 meios de hospedagem legalmente registrados, totalizando 275.682 

unidades habitacionais e 662.368 leitos. Em 2010, a receita gerada através dos meios de 

hospedagem teve um crescimento acima de 19,8% com relação ao ano anterior. O motivo 

deste crescimento está relacionado à boa imagem do país no exterior em âmbito econômico, 

ampla divulgação internacionalmente, em razão aos megaeventos esportivos e aumento do 

poder de compra dos consumidores, o que favorece o incremento do turismo doméstico. Por 

outro lado, a desvalorização do dólar norte-americano, a burocracia administrativa e a 

escassez de mão de obra qualificada são alguns entraves para o aumento ainda mais 

significativo do faturamento do setor (EBAPE-FGV; MTUR, 2011b). 

A previsão de crescimento do setor de hospedagem para o final de 2011 é de 

aproximadamente 10% em relação ao ano de 2010, em decorrência da expansão da oferta – 

construção de novas unidades habitacionais e aquisição de novos empreendimentos – e da 

atual situação crescente da demanda. Deverão também ser registradas novas contratações de 

pessoal, com variação média de 6,7% com relação ao ano de 2010, gerando, desta forma, um 

ciclo natural de aquecimento do setor (EBAPE-FGV; MTUR, 2011b). 

Segundo o boletim de desempenho econômico do turismo, elaborado pela Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas - Fundação Getúlio Vargas e Ministério 

do Turismo (2011a), os empresários do setor hoteleiro, em geral, manifestaram grande 

otimismo em relação à evolução dos negócios para o terceiro trimestre de 2011. De acordo 

com o Quadro 04, 52% do mercado apostou no crescimento do faturamento, comparado com 

o trimestre anterior, 40% deles apostaram na estabilidade e apenas 8% na redução dos 

negócios. A maioria dos empresários, ou seja, 61% manifestou otimismo também com relação 

ao número de hóspedes brasileiros, apostando no seu crescimento. No que diz respeito ao 
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quadro de pessoal e ao número de hóspedes estrangeiros, a maioria deles, 67% e 50% 

respectivamente, apostou na estabilidade. 
 
Quadro 04: Previsão do crescimento econômico dos meios de hospedagem para o terceiro trimestre de 2011. 

Variáveis Crescimento (+) Estabilidade (=) Redução (-) 

Faturamento 52% 40% 8% 

Quadro de Pessoal 31% 67% 2% 

Hóspedes Brasileiros 61% 36% 3% 

Hóspedes Estrangeiros 42% 50% 8% 

Fonte: Escola Brasileira de Administração Pública e Empresas - Fundação Getúlio Vargas e Ministério do Turismo (2011a). 
 

Aproximadamente 90% das empresas hoteleiras brasileiras são micro e pequenos 

estabelecimentos, os quais geram cerca de 300 mil postos de trabalho. Consumidores de bens 

industriais, movimentam a economia de estados e municípios (EMBRATUR, 2006). Contudo, 

existem alguns entraves ao desenvolvimento da hotelaria brasileira que devem ser destacados, 

como a falta de capacidade, diversidade e qualidade do parque hoteleiro e a dispersão da 

oferta,   influenciada   pela   “idade”   e   categoria   dos   hotéis.   Estas   limitações   interferem   na  

atratividade dos destinos turísticos, tornando-os menos competitivos (FGV; MTUR, 2011). 

 Atualmente, o principal problema enfrentado pela hotelaria brasileira, segundo Anjos 

(2004) é a falta de padronização das classificações, a qual dificulta a comunicação com os 

clientes. A ausência de uma definição e adequação dos critérios faz com que seja muito alta a 

possibilidade de frustração quanto aos serviços oferecidos, acarretando ônus à organização, 

uma vez que a satisfação do cliente deve ser o seu foco principal. Por isso, faz-se necessário o 

desenvolvimento da inovação e o investimento em qualidade, com o objetivo de alcançar uma 

vantagem competitiva em relação à concorrência e criar condições de aumentar os índices de 

lucratividade, através da superação das expectativas de seus clientes (MIRANDA, 2008). 

A entrada de redes hoteleiras internacionais no Brasil tornou-se outro grande obstáculo 

para o desenvolvimento das redes hoteleiras brasileiras, em decorrência, principalmente, do 

impacto imediato causado na competitividade e na qualidade dos serviços prestados. Por este 

motivo, fez-se necessária a mudança de atitudes, através da realização de processos de 

diversificação da clientela e profissionalização da gestão na escala doméstica (MIRANDA, 

2008; PROSERPIO, 2007). 

 Com essas novas exigências do mercado, a hotelaria brasileira precisa fazer uma 

mudança no seu processo de gestão, visando o desenvolvimento da qualidade na prestação de 

serviços, para que consiga aproveitar as competências de todos os envolvidos no processo. 
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Desta forma, a organização consegue desenvolver as suas metas com relação à 

competitividade, sazonalidade, inovação, redução de riscos e aproveitamento de 

oportunidades, da melhor forma possível, aumentando a lucratividade, melhorando o 

posicionamento estratégico e diminuindo os riscos inerentes ao mercado (ANJOS, 2004). 

 Neste contexto, a temática hotelaria, quer pelo volume de receitas ou pelo aumento do 

número de concorrentes nacionais e internacionais no Brasil, necessita de atenção quanto ao 

desenvolvimento de pesquisas voltadas à gestão da qualidade e às consequências que ela pode 

causar no processo de prestação de serviços. Camisón (1996) destaca que a importância da 

qualidade no setor do turismo cresceu de forma extraordinária nos últimos anos, em 

decorrência, principalmente, das mudanças no comportamento de compra dos turistas e do 

crescimento da competitividade no setor. Por isso, ela pode ser utilizada como uma estratégia 

para superar esses obstáculos. 
No mercado altamente competitivo do turismo, Beni (2002, p.157)   acredita   que   “o 

fator  ‘qualidade’  é o único critério que se impõe de maneira natural para determinar o êxito ou 

o malogro dos   produtos   e   serviços.”  Por isso, ela deve ser utilizada como uma ferramenta 

estratégica, para garantir a sua permanência no mercado. Cândido e Vieira (2003) salientam 

que as empresas hoteleiras, inspiradas pelo aumento crescente das exigências da clientela e 

pela pressão competitiva, têm trabalhado intensamente no melhoramento da qualidade dos 

serviços que oferecem.  

Percebe-se a relevância da temática qualidade nos estudos que utilizaram o Modelo de 

Excelência EFQM (European Foundation for Quality Management) para a auto avaliação dos 

serviços prestados nos diferentes setores da economia. No âmbito do turismo ainda existem 

poucas pesquisas acerca desta ferramenta de avaliação da qualidade. Na hotelaria foram 

identificados dois estudos os quais utilizaram o EFQM na investigação da qualidade dos 

serviços. Uma das pesquisas avaliou os hotéis da cidade de Valência, na Espanha 

(CAMISÓN, 1996), através de uma amostra com 38 estabelecimentos e a outra analisou os 

hotéis de Istambul, na Turquia (SOZUER, 2011), através do estudo de casos múltiplos, 

realizado com 08 hotéis quatro estrelas. 

Outros dois estudos envolvendo a hotelaria e o modelo EFQM também foram 

identificados, sendo que um deles entrevistou gerentes de hotéis localizados nas Ilhas 

Canárias, na Espanha, com o objetivo de determinar a estratégia e o valor dos processos 

hoteleiros (ROBAINA; RODRIGUEZ, 2007) e o outro realizado com os 07 melhores hotéis 

de Valência, na Espanha, a fim de analisar a aplicabilidade das normas do EFQM aos critérios 

de Gestão da Qualidade Total (SORIANO, 1999). 
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Desta situação é decorrente a questão central da pesquisa. O modelo EFQM é válido 

para avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas redes hoteleiras localizadas no 
Brasil? Nota-se que apesar deste modelo já ter sido utilizado na avaliação global da qualidade 

dos serviços prestados por hotéis, o estudo em questão irá utilizá-lo também para efetuar 

comparações entre as redes hoteleiras nacionais e internacionais. Por este motivo, ele torna-se 

inédito no setor. Esta avaliação da qualidade das cadeias hoteleiras através do Modelo de 

Excelência EFQM, servirá como base para futuras investigações realizadas no Brasil, bem 

como fonte de coleta de informações, uma vez que tem caráter pioneiro no setor. 
 

 

1.4. Objetivos 
 

 Com a finalidade de encontrar as respostas para a questão central desta pesquisa, 

foram formulados alguns objetivos, os quais serão listados nos próximos tópicos. 

 

 

1.4.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo principal da pesquisa é avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas 

redes hoteleiras localizadas no Brasil, sob a ótica de seus gestores, através do Modelo de 

Excelência EFQM. 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

Determinados objetivos específicos auxiliarão no alcance do objetivo principal da 

pesquisa, a saber: 

 

a) Identificar a percepção global dos gestores hoteleiros quanto à qualidade dos serviços 

prestados pelas redes hoteleiras localizadas no Brasil; 

 

b) Comparar a percepção dos gestores das redes hoteleiras nacionais e internacionais, acerca 

da qualidade na prestação dos serviços na hotelaria brasileira; 
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c) Compreender a percepção dos gerentes gerais perante os demais gestores, quanto à 

qualidade na prestação de serviços das redes hoteleiras existentes no Brasil; 

 

d) Analisar as limitações e a aplicabilidade do Modelo da Fundação Europeia de Gestão da 

Qualidade (EFQM) nas redes hoteleiras localizadas no Brasil. 

 

 

1.5. Justificativa 
 

 Com o crescimento da atividade turística nos últimos anos, a qual se tornou um dos 

principais segmentos econômicos mundiais (THEOBALD, 2001), houve o desenvolvimento 

da hotelaria, que ocupa um papel de destaque dentro do setor. Com a entrada das redes 

hoteleiras internacionais no mercado nacional (MIRANDA, 2008; PROSERPIO, 2007), 

houve o aumento da competitividade dentro do segmento hoteleiro. Em decorrência deste 

novo cenário econômico, faz-se necessário o uso de ferramentas de medição da qualidade dos 

serviços prestados pelos hotéis localizados no Brasil, a fim de manter o posicionamento no 

mercado e aumentar os índices de lucratividade em relação à concorrência. 

 A administração da qualidade total é uma forma de gerenciar atividades para alcançar 

eficiência, efetividade e vantagem competitiva, assegurando êxito no longo prazo, ao 

satisfazer as necessidades dos clientes, empregados e demais stakeholders1 envolvidos 

(MENDES, 2004). Para que os hotéis consigam desempenhar um serviço diferenciado, 

fornecendo respostas mais rápidas, versáteis e adequadas às oportunidades que o mercado 

oferece, é preciso conhecer todos os fatores que influenciam o sucesso e/ou o fracasso de seus 

empreendimentos, obtendo desta forma, uma compreensão global da qualidade (TRABADA, 

2008). O sistema de gestão da qualidade surge como facilitador do processo, uma vez que não 

é considerado o fim e sim um meio para desenvolver a melhoria contínua (BALAGUÉ, 2007). 

A utilização do Modelo de Excelência EFQM para medir a qualidade dos serviços, 

permite realizar uma reflexão a respeito dos fatores críticos da gestão dos hotéis, através da 

auto avaliação dos mesmos. A partir do diagnóstico encontrado, é possível identificar as 

forças e limitações de cada empreendimento, fazendo com que sejam estabelecidas 

prioridades e desta forma, sejam elaborados planos de curto, médio e longo prazo (EFQM, 

2012). Este modelo é considerado uma ferramenta baseada nos princípios da Gestão da 

                                                           
1 Todos os indivíduos, grupos ou organizações, que são afetados pelas ações de um projeto. 
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Qualidade Total, utilizada no planejamento estratégico das organizações, para avaliação do 

desempenho de seus processos (MICHALSKA, 2008; MINKMAN; AHAUS; HUIJSMAN, 

2007; SOKOVIC; PAVLETIC; PIPAN, 2010). 

Desde o final da década de 1990, a avaliação da qualidade vem se tornando uma tarefa 

essencial para a sobrevivência dos negócios do turismo (SORIANO, 1999). As organizações 

que pretendem competir em um ambiente dinâmico e complexo devem implementar métodos 

de avaliação da qualidade, para conseguir manter um posicionamento competitivo sustentável 

(RUIZ-CARRILLO; FERNÁNDEZ-ORTIZ, 2005; SADEH; ARUMUGAM, 2010; SILVA; 

MENDES; GUERREIRO, 2001; YAGHOUBI; BANDEII; MOLOUDI, 2011). A utilização 

do modelo EFQM é considerado um fator decisivo no aperfeiçoamento dos resultados, no 

alcance da vantagem competitiva e na obtenção da excelência organizacional (LANGROUDI; 

JANDAGHI, 2008; RAMONA; EMANOIL, 2006; RUSJAN, 2005; TUTUNCU; 

KUCUKUSTA, 2010; VIJANDE; GONZÁLEZ, 2007; VIJANDE; GONZÁLEZ, 2008; 

WILKINSON; DALE, 1999). 

Embora seja difícil encontrar uma combinação perfeita entre uma empresa e um 

modelo de avaliação do desempenho, as organizações que pretendem competir em um 

ambiente dinâmico, complexo e cada vez mais desafiador, devem implementar o EFQM, pois 

ele não está limitado apenas às questões da qualidade. O modelo oferece uma importante 

ferramenta para o sistema de gestão das organizações, apresentando as áreas para melhoria e 

focando seus esforços na maneira como alcançar os melhores resultados (PILCHER; JACK, 

2008; SEGHEZZI, 2001; YAGHOUBI; BANDEII; MOLOUDI, 2011). A sua utilização vai 

além das perspectivas básicas da qualidade, abrindo verticalmente para a excelência e 

horizontalmente para todos os departamentos da organização (CONTI, 2004). 

O instrumento de medição da qualidade na prestação de serviços criado pela Fundação 

Europeia, o EFQM, começou a ser difundido em meados dos anos 90. Por se tratar de um 

modelo aparentemente novo, ele ainda é pouco utilizado no Brasil e no continente americano 

como um todo. Contudo, na Europa, local onde foi criado, existem inúmeros estudos voltados 

principalmente ao setor industrial, aos prestadores de serviços e ao aprofundamento teórico do 

modelo. O Gráfico 02 apresenta a quantidade de estudos encontrados na base de dados 

internacionais de periódicos científicos EBSCO e na base de dados de periódicos científicos 

da CAPES, os quais utilizaram o modelo EFQM para avaliação da qualidade nos mais 

diversos segmentos econômicos. 
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 Gráfico 02: Quantidade de estudos que utilizaram o modelo EFQM para avaliação da qualidade em diversos segmentos. 

 
 Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Pode-se verificar no Gráfico 02, que apesar de já existirem alguns estudos os quais 

utilizaram o Modelo de Excelência EFQM para a auto avaliação da qualidade em diferentes 

indústrias (26,7%) e empresas prestadoras de serviço em geral (33,3%), no setor de turismo e 

hotelaria existe uma lacuna quanto às publicações acerca desta ferramenta. O setor possui 

apenas 06 estudos, ou seja, 5,7% do total dos periódicos localizados nas bases de dados 

EBSCO e CAPES. Nota-se ainda que a maioria dos autores desenvolveram pesquisas voltadas 

ao seu aprofundamento teórico (34,3%), a fim de comparar o modelo europeu com outros 

modelos de avaliação da qualidade e também para explorar este novo método de auto 

avaliação. 

A partir do exposto acima, pode-se concluir que a realização de estudos de avaliação 

da qualidade na prestação de serviços através da utilização do Modelo de Excelência EFQM 

na hotelaria, possui importância teórica e empírica, uma vez que os resultados servirão como 

subsídio para a tomada de decisões estratégicas. O modelo da Fundação Europeia avalia a 

prestação de serviços como um todo, através da análise dos seus pontos fortes e falhos, 

fazendo com que os hotéis tornem-se mais competitivos no mercado e o meio acadêmico mais 

informado quanto a gestão dos hotéis, bem como quanto à aplicabilidade do modelo EFQM. 

Outro fator que merece destaque é o interesse pessoal da pesquisadora em prosseguir com a 

temática em seus estudos futuros. 

 

 

 

 

 

34,3% 
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26,7% 

3,8% 1,9% 

TEORIA: 36

SERVIÇOS: 35
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Atualmente, com as constantes mudanças nos cenários econômicos do mundo, 

ocasionadas pela globalização, as organizações tendem a preocupar-se cada vez mais com o 

futuro do mercado no qual elas estão inseridas, precisando ser ágeis e eficientes nas tomadas 

de decisões. Este novo ambiente trouxe muitos benefícios econômicos, culturais e sociais às 

organizações, em decorrência das mudanças no comportamento de compra das pessoas e 

também da conduta dos negócios. Entretanto, fez com que muitas delas tivessem que iniciar 

processos onerosos de gerenciamento do negócio, para poder garantir a sua permanência no 

mercado, o qual se tornou muito competitivo (LIMA; EGITO; SILVA, 2004; ONYANGO et 

al., 2009). 

A redução das barreiras comerciais fez com que os custos do comércio internacional 

diminuíssem, permitindo a concorrência entre empresas locais e estrangeiras. Com isso, 

muitas organizações tiveram que realizar algumas modificações em suas metas e estratégias, 

buscando cada vez mais por preços competitivos e qualidade dos produtos e serviços, com o 

intuito de aumentar a lucratividade (LIMA; EGITO; SILVA, 2004; LUNKES, 2009). As 

novas tecnologias e a socialização das informações também fizeram com que surgissem novos 

competidores, consumidores mais exigentes, mercados emergentes e consequentemente, o 

aumento da concorrência (ALBERTON; CANCELLIER; LOPES, 2006; CRUZ; ANJOS, 

2010; LIMA; EGITO; SILVA, 2004). 

Desta forma, a procura pelo diferencial competitivo fica mais evidente, tornando-se 

um dos principais desafios dos empreendedores, principalmente dos prestadores de serviços. 

Este tipo de organização, voltada à prestação de serviços, precisa manter o seu padrão de 

qualidade, através da tomada de decisão em tempo real, assegurando com isso, a sua posição 

no mercado (ONYANGO et al., 2009). 

Com estas mudanças cada vez mais profundas e rápidas, de diversas naturezas, 

enfrentadas pelas organizações, a transformação de seus gestores e demais integrantes é de 

fundamental importância. A qualidade na prestação de serviços torna-se essencial em 

qualquer empresa, visto que a organização é avaliada através dos produtos e serviços que 

oferece. É necessário que as pessoas estejam sempre motivadas e que a empresa saiba 

desenvolver o talento humano de seus colaboradores (CASTELLI, 2003). 

 O presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade dos serviços prestados 

pelas redes hoteleiras localizadas no Brasil, acerca das mudanças ocasionadas em decorrência, 

principalmente, da globalização, a fim de torná-las mais competitivas. Por isso, neste capítulo 
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serão apresentados os conceitos de turismo, hotelaria, redes hoteleiras, competitividade e 

qualidade. No final, serão expostos os prêmios da qualidade, os modelos de avaliação da 

qualidade voltados à prestação de serviços e por último, será apresentado o Modelo de 

Excelência EFQM e discutidas as suas investigações. 

 

 

2.1. Turismo 
 

 A globalização da economia, os avanços tecnológicos, as mudanças nas condições de 

oferta e demanda e os problemas ecológicos foram as principais transformações relacionadas 

ao setor turístico que ocorreram nos últimos anos. Estas mudanças trouxeram oportunidades e 

ameaças para todos os seus segmentos produtivos, fazendo com que os mesmos busquem 

continuamente por estratégias competitivas (GOHR; MORETTO NETO; SANTANA, 2002). 

O turismo é um dos setores econômicos mais sensíveis a mudanças, tendo em vista 

que diversos fatores podem influenciar a realização ou não de viagens, comprometendo o 

desenvolvimento da atividade. Como alternativa, as organizações devem buscar por novos 

modelos de gestão ou pela criação de produtos diferenciados, a fim de se tornarem mais 

competitivas e desta forma, menos vulneráveis às ameaças da concorrência. Com isso, os 

riscos financeiros são minimizados, aumentando o seu valor econômico, através da 

conservação de seus clientes e melhoria de seus produtos e serviços (LIMA; EGITO; SILVA, 

2004; MIN et al., 2009). 

 

 

2.1.1. Fatos Relevantes e Conceitos 

 

A atividade turística atualmente, é considerada um setor que movimenta bilhões de 

dólares no mundo todo. O seu surgimento ocorreu em 1841, através de Thomas Cook, um 

pregador batista inglês, que ao ver um trem pela primeira vez, teve a ideia de organizar uma 

viagem com duração de um dia, para 570 pessoas, com o objetivo de realizar suas pregações. 

O trem partia de Lancaster, chegando até Loughborug e cobrava por esse serviço. A primeira 

excursão foi um sucesso, obtendo 100% de ocupação dos assentos (CÂNDIDO; VIEIRA, 

2003; MIDDLETON; CLARKE, 2002). 

Etimologicamente o termo turismo tem sua raiz na palavra francesa tour, que significa 

“viagem circular”, que por sua vez, deriva do latim tornare, que significa “girar, arredondar”. 
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O turismo, então, pode ser definido como o conjunto de atividades socioeconômicas que 

provoca o deslocamento temporário de pessoas ou grupos de pessoas com uma ou diversas 

finalidades, tais como lazer, cultura, negócios, saúde (CÂNDIDO; VIEIRA, 2003). 

A atividade turística surgiu em meados do século XIX, como consequência do 

desenvolvimento tecnológico e da Revolução Industrial, cujo resultado foi a formação de uma 

classe social chamada burguesia, caracterizada pelo tempo livre, dinheiro e disponibilidade 

para viajar. Esse crescimento foi interrompido pela Primeira Guerra Mundial e reiniciando em 

1919. Com o término da guerra, a indústria de viagens e turismo revela-se como grande 

geradora de divisas, com potencial para integrar as sociedades (TRIGO, 2000). 

Na metade do século XX o turismo teve um grande crescimento, por uma série de 

fatores: oferta de meios de transporte mais rápidos e seguros, como o avião; surgimento de 

pensões e hospedarias; construção de infraestrutura direcionada para o atendimento direto ao 

turista - aeroportos, rodovias, centros de informações, alfândegas - e surgimento de órgãos 

governamentais e empresas privadas especialmente dedicadas a promover e a difundir a 

atividade turística (CÂNDIDO; VIEIRA, 2003). 

Foi neste período que o turismo se transformou em uma atividade de massa bastante 

significativa, em termos socioeconômicos e culturais. Os grandes movimentos turísticos 

surgiram na medida em que o capitalismo se desenvolveu até atingir o nível industrial, ou 

seja, o turismo nasceu e desenvolveu-se com o capitalismo (TRIGO, 2000). O progresso dos 

transportes e das comunicações, os avanços da qualidade, a redução do tempo e dos custos das 

viagens, bem como o acréscimo do número de viagens a negócios e as conquistas sociais - 

férias remuneradas e finais de semana prolongados - têm agido como propulsores do processo 

de desenvolvimento do turismo (O´CONNOR, 2001). 

Por ser uma atividade do setor terciário e por não ser considerado artigo de primeira 

necessidade, o turismo sofreu e ainda sofre com todas as crises ao longo da história. Um 

exemplo foi a Segunda Guerra Mundial, que provocou a interrupção do turismo de 1939 a 

1949. Contudo, foi em 1960 que o turismo explodiu como possibilidade de prazer para 

milhões de pessoas e como fonte de lucro e investimentos, com posição garantida no mundo 

das finanças (TRIGO, 2000). 

Na atualidade, a atividade turística está inserida entre os cinco principais itens 

geradores de receitas na economia mundial, sendo considerada o maior segmento e uma das 

maiores empregadoras do mundo. Sua receita sustenta grande parte da economia de muitas 

nações, contribuindo para o aumento do PIB, a geração de empregos e o desenvolvimento 

regional. Este desempenho está intimamente relacionado ao comportamento da renda e sua 
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distribuição, bem como a disponibilidade do tempo livre e outras facilidades propiciadas pelos 

processos tecnológicos. A tendência do turismo para as próximas décadas é de crescimento, 

uma vez que o tempo destinado ao lazer está aumentando (O´CONNOR, 2001; STOLL, 

2006). 

Definir o turismo é complexo, por ser considerado um conjunto interligado de 

fenômenos que visam direta ou indiretamente o mesmo fim, envolvendo recursos naturais, 

históricos, culturais, sociais e de estrutura básica, que contracenam com a demanda 

consumidora em permanente deslocamento. Característico de uma sociedade de consumo, o 

turismo é mais do que um produto composto ou uma combinação de bens e serviços, 

destinados ao atendimento dos requisitos da oferta e das exigências da demanda. O turismo é 

uma atividade típica de serviços, a qual não se fundamenta em uma única atividade 

econômica, mas em um conjunto de atividades produtivas, inseridas em diversos setores, 

gerando renda, emprego, tributos e divisas (STOLL, 2006; THEOBALD, 2001). 

O turismo é caracterizado pelo movimento de pessoas, é um fenômeno que envolve, 

antes de qualquer coisa, gente. Permite ao indivíduo um distanciamento de seu cotidiano, 

tornando-se cada vez mais uma necessidade para o bem-estar humano. O turista pode ser 

definido como toda pessoa que, por qualquer motivo – lazer, negócios, tratamento médico, 

treinamento – ao deixar o seu local de residência e utilizando qualquer meio de transporte, 

desloca-se para outro local e utiliza qualquer meio turístico - hospedagem, agente de viagens, 

organização de eventos - permanecendo nesta localidade, por um período superior a um dia 

(DUARTE, 2003). 

A atividade turística é um fenômeno social, cultural e econômico, que implica no 

movimento de pessoas para países ou lugares fora do seu ambiente habitual, para fins pessoais 

ou de negócios. Ela influencia positivamente o desenvolvimento da localidade receptora, 

através do relacionamento com outros setores da economia (DOMARESKI, 2011; 

THEOBALD, 2001; UNWTO, 2011). O turismo pode ser definido como  “a  ciência,  a  arte  e  a  

atividade comercial especializada em atrair e transportar visitantes, acomodá-los e atender, 

com  cortesia,  as  suas  necessidades  e  desejos”  (WALKER,  2002,  p.33). 

O turismo é um ramo das ciências sociais que se define pelo conjunto de relações e de 

serviços resultantes de um câmbio de residência temporário e voluntário, motivado por razões 

pessoais ou profissionais. Constitui-se em um dos fenômenos mais importantes realizados, 

criados ou desenvolvidos pelo homem no decorrer da história. Refere-se a algo que 

necessariamente propicia intercâmbio entre povos e difusão cultural por meio de experiências 



36 
 

em diversas situações, do contato com diferentes ambientes e da observação de diversas 

paisagens (DE LA TORRE, 1992). 

Conforme definição adotada pela Organización Mundial del Turismo – OMT (1998, 

p.44) o turismo: 
 

(...) compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e 
momentos em lugares distintos ao seu entorno habitual, por um período de tempo 
consecutivo inferior a um ano com fins de ócio, por negócios e outros. 

 

O turismo é a atividade econômica que mais cresce no mundo contemporâneo. É, 

também, a que atende à demanda de lazer e, em âmbito mundial, mobiliza um volume intenso 

de recursos sob a forma de edifícios, instalações, museus, transportes, casa de espetáculos, 

hotéis e restaurantes. É um dos negócios mais rentáveis do mundo, possibilitando corrigir 

desigualdades sociais (OMT, 1998). 

Por outro lado, apesar do turismo gerar divisas e criar empregos, no mundo capitalista 

as riquezas estão concentradas nas mãos de poucos e os empregos gerados pela instalação de 

empreendimentos turísticos normalmente são de serviços braçais, como de limpeza e 

manutenção. Este fato acaba gerando mais desigualdades sociais, degradação do meio 

ambiente, da cultura local e até descaracterização da identidade dos nativos (CRUZ, 2010). 

Da mesma forma, o turismo tem um efeito duplo sobre a cultura, ou seja, de um lado, 

criando valor econômico ele pode ajudar a preservá-la, beneficiando tanto os turistas quanto 

os residentes. Por outro lado, a cultura pode ser distorcida pelo turismo quando o charme 

cultural é substituído por imitações, ou seja, cópias de artesanatos ou de músicas tradicionais 

(LAGE, 2001).  

O Quadro 05 demonstra alguns dos impactos econômicos positivos e negativos 

provocados pelo desenvolvimento da atividade turística em uma localidade, segundo o ponto 

de vista de Lage (2001). 
 
Quadro 05: Impactos econômicos positivos e negativos provocados pelo desenvolvimento da atividade turística. 

IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS 

Aumento da renda, através da entrada de divisas. Pressão inflacionária. 

Estímulo ao investimento e geração de empregos. Dependência da atividade turística. 

Redistribuição de riquezas. Custos sociais e ambientais. 

Efeito multiplicador. Prioridades de investimentos. 

Fonte: Adaptado de Lage (2001). 
 

Para minimizar os efeitos negativos do turismo e maximizar os efeitos positivos, é 

necessário realizar um planejamento, o qual tenha como principal objetivo a redução dos 
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impactos sociais, ambientais, culturais e econômicos que possam ocorrer no futuro. Além do 

planejamento, é imprescindível que o destino disponha de infraestrutura básica e turística para 

melhor atender os seus visitantes (CRUZ, 2010). 

A infraestrutura turística é composta por um conjunto de bens e serviços, que inclui 

meios de hospedagens, serviços de alimentação, transportes, agenciamento, lojas de 

souvenires, atrativos, entre outras atividades relacionadas. O turismo é fruto das inter-relações 

existentes entre esses diversos fatores, os quais são capazes - de forma conjunta e sistêmica - 

de satisfazer às necessidades e exigências do seu público-alvo (ROCHA, 2006; THEOBALD, 

2001). 

Os consumidores de produtos e serviços relacionados ao turismo estão mudando 

significativamente, em seu comportamento influem novos valores, como o respeito pelo meio 

ambiente ou a busca por experiências autênticas. Além disso, graças às inovações 

tecnológicas, cada vez mais se tem um acesso facilitado às informações sobre distintas 

alternativas de lazer e viagens. Com estas informações, é possível comparar preços, 

instalações, atividades e nível do serviço oferecido (BENI, 2002). 

Por sua vez, os turistas estão cada vez mais exigentes e mais livres na hora de optar 

por um produto ou serviço ao invés de outro. Por isso, Beni (2002) reforça que as 

organizações e os destinos turísticos devem centrar-se em serem competitivos. As empresas 

turísticas devem garantir aos clientes que são capazes de responder às suas necessidades, 

desejos e expectativas, melhor que os competidores. 

 

 

2.2. Hotelaria 
 

Os meios de hospedagem, os quais possuem um papel relevante na geração de 

emprego e renda dentro do setor turístico, também estão passando por mudanças decorrentes 

da concorrência global. O setor é responsável por mais de 500 mil postos de trabalho, os quais 

movimentam todos os setores da economia nacional (EMBRATUR, 2011). 

Com a realização de megaeventos mundiais nos próximos anos, a tendência é 

aumentar o desenvolvimento da atividade turística no Brasil, e com isso, a concorrência no 

setor hoteleiro. Por este motivo, faz-se necessário o monitoramento do desempenho dos 

empreendimentos, pois os mesmos devem buscar alternativas viáveis para criar vantagens 

competitivas em relação à concorrência. Eles devem conhecer os seus ambientes internos e 
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externos, a fim de conservar ou aumentar o seu posicionamento no mercado, como forma de 

sobrevivência (GOHR; SANTOS, 2010; SILVA; TEIXEIRA, 2007). 

 

 

2.2.1. Fatos Relevantes e Conceitos 

 

O avanço da tecnologia e principalmente do setor de transportes no século XX foi o 

principal propulsor do turismo. No entorno do mesmo, encontra-se o setor de prestação de 

serviços, no qual a hospedagem tem um lugar privilegiado. Observa-se a chegada do século 

XXI com um amplo leque de escolhas no que tange à hospitalidade, incluindo em seus 

serviços além das acomodações (única disponibilidade no início da atividade), alimentação e 

entretenimentos variados, opções quanto ao nível de preços e quanto ao padrão de qualidade 

(WALKER, 2002). 

A palavra hospedagem é derivada do latim hospitium, que significa hospitalidade, 

termo que também é originário do latim hospitalitas, ou seja, o ato de oferecer bom 

tratamento a quem se dá ou recebe hospedagem (CÂNDIDO; VIEIRA, 2003). Segundo 

Castelli (2003) as primeiras referências que se tem conhecimento sobre o setor de 

hospedagem teria ocorrido na Grécia Antiga, quando eram realizados os jogos olímpicos e em 

virtude dessas viagens, fazia-se necessária a existência de acomodações para passar a noite. 

Logo após os gregos, surgiu o Império Romano, responsável pela construção de 

estradas que proporcionaram o desenvolvimento de longas viagens, as quais favoreceram o 

surgimento de abrigos para os viajantes, desenvolvendo um sistema de acomodações fixas. 

Essas acomodações eram feitas em prédios, próximos aos monastérios, o hóspede era 

responsável pela sua própria alimentação e também pela iluminação do local (WALKER, 

2002). 

As viagens passaram a se tornar mais comuns, seguras e frequentes, juntamente com a 

evolução dos meios de transportes que facilitaram esses deslocamentos. O primeiro transporte 

foi a carruagem puxada por cavalos, conhecida como diligências, logo após surgiu o trem. A 

primeira forma de transporte favoreceu o crescimento das pousadas e hotéis que se adaptaram 

a ela, porém com o surgimento das ferrovias, muitas delas fecharam suas portas pelo fato do 

transporte ser mais rápido (WALKER, 2002). 

As primeiras hospedarias e pousadas surgiram na Idade Média por uma necessidade 

advinda das autoridades eclesiásticas que viajavam muito e sentiam o desconforto de não 

terem onde pernoitar e se alimentar. Com a expansão das viagens, as hospedarias, pousadas e 
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albergues iniciaram a oferta de alimentação para os seus viajantes e hóspedes. Porém, os 

autores acreditam que a fama dos hotéis iniciou somente com a construção de grandes prédios 

de dois e três andares, na Idade Contemporânea, que passaram a ser os preferidos para 

instalação de hotéis, pela necessidade de acomodações e pela pompa de ser grande. Com o 

progresso e a evolução da comunicação na Europa, surgiu a primeira indústria hoteleira com 

caráter comercial, semelhante à realidade atual (CÂNDIDO; VIEIRA, 2003). 

A hotelaria no Brasil começou a se expandir e se intensificar após a Segunda Guerra 

Mundial. A partir da década de 60, muitos foram os incentivos fiscais e facilidades para a 

implantação de empresas nacionais e redes hoteleiras internacionais no país. Essas redes 

foram as responsáveis pela caracterização e padronização dos tipos de serviços que são 

prestados aos seus clientes, visando sempre à máxima satisfação dos mesmos (CÂNDIDO; 

VIEIRA, 2003). 

Segundo informações coletadas junto ao Instituto Brasileiro de Turismo (2011), os 

meios de hospedagem devem satisfazer algumas condições específicas, tais como: possuir 

alvarás e documentações necessárias, fornecidas pelos municípios e estados, sendo 

licenciados pelas autoridades competentes para prestar serviços de hospedagem; ser 

administrado e explorado por empresa hoteleira; oferecer alojamento para uso temporário em 

unidades habitacionais; ter portaria ou recepção para controle permanente de entrada e saída 

de hóspedes; possuir espaço para guardar bagagens de hóspedes; promover a manutenção, 

limpeza e arrumação das áreas e equipamentos de uso do hóspede; manter os padrões 

previstos no Regulamento dos Meios de Hospedagem Brasileiro conforme deliberação 

normativa nº 387, de 28 de janeiro de 1998 – Empresa Brasileira de Turismo. 

 Segundo definições de Cândido e Vieira (2003, p.24): 
 

(...) hotel é o meio de hospedagem mais convencional e comumente encontrado em 
centros urbanos. É o estabelecimento onde o turista encontra hospedagem e 
alimentação em troca de pagamento por esses serviços. Hotel é uma empresa pública 
que visa obter lucro oferecendo ao hóspede alojamento, alimentação e 
entretenimento. 

 
Os autores definem os meios de hospedagem como sendo estabelecimentos comerciais 

voltados à prestação de serviços, os quais operam 24 horas por dia, durante o ano inteiro. 

Estes estabelecimentos devem apresentar estruturas físicas que satisfaçam algumas condições 

específicas e básicas para receber hóspedes, possuindo, como principal produto, a diária 

hoteleira, considerada altamente perecível. 
Na opinião de Beni (2002) hotel é um estabelecimento comercial de hospedagem que 

oferece cômodos mobiliados e com banheiros privativos, conhecidos como unidades 
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habitacionais (UH´s), para ocupação temporária, oferecendo serviço completo de alimentação, 

além de outras atividades inerentes à operação hoteleira. Unidade habitacional compreende o 

espaço alocado ao hóspede, mediante ao pagamento de tarifas. 
 As unidades habitacionais são classificadas em quarto, apartamento e suíte, sendo que 

o quarto utiliza banheiro coletivo, o apartamento possui banheiro individual e a suíte, além de 

possuir o banheiro individual, conta com uma sala de estar. Com relação à classificação dos 

meios de hospedagem, Castelli (2003) explica que podem ser classificados de diversas 

formas, dependendo do enfoque que se deseja utilizar. O Quadro 06 apresenta a classificação 

de acordo com a localização, segundo Buzzelli (1994). 
 
Quadro 06: Classificação dos meios de hospedagem de acordo com a localização. 

HOTÉIS DE NOITE Localizados de forma estratégica, com poucos espaços comuns, voltados a um 
público alvo com tempo de permanência curto, que gasta menos, porém procura 

uma unidade habitacional confortável. 
 

HOTÉIS DE TRÂNSITO São modelos mais antigos, com uma clientela externa que procura o ambiente 
para realizar reuniões. 

 
HOTÉIS DE FÉRIAS Localizados em regiões turísticas com estruturas físicas bem planejadas e 

diferenciadas, boa luminosidade e grandes áreas sociais externas. 
 

Fonte: Adaptado de Buzzelli (1994). 
 

 Outra forma de se classificar um meio de hospedagem, segundo Buzzelli (1994), é 

levar em consideração a principal função a ser desempenhada pelo hotel, as quais são 

apresentadas no Quadro 07. 
 
Quadro 07: Classificação dos meios de hospedagem de acordo com a sua principal função. 

HOTEL DE NEGÓCIOS Comum em áreas metropolitanas, seus serviços são específicos para a 
realização de negócios. 

 
HOTEL DE CONGRESSO Áreas cuidadosamente planejadas para a realização de congressos. 

 
HOTEL RESIDÊNCIA As unidades habitacionais possuem espaços para cozinhar, o hóspede pode ser 

também o proprietário do espaço. 
 

HOTÉIS PARAMÉDICOS Conhecidos como spas, sua principal característica é disponibilizar atividades 
para o cuidado do corpo e da mente. 

 
HOTÉIS SUPERLUXO Oferecem serviços e instalações com custos elevados e de alta qualidade. 

 
HOTÉIS DE LAZER Conhecidos como resorts, possuem grande dimensão territorial com muitos 

espaços voltados ao lazer e às práticas esportivas. 
 

HOTEL DE ESTRADA Estrutura simplificada, com a facilidade de estacionamento. 
 

MOTEL Sua maior ênfase é a privacidade e acesso direto às acomodações. 
 

HOTEL DE AEROPORTO Voltado aos clientes de passagem ou executivos que querem acomodações e 
serviços rápidos. 

 
Fonte: Adaptado de Buzzelli (1994). 
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Os hotéis, além de serem classificados conforme sua localização e principal função, 

como visto anteriormente, possuem ainda uma matriz de classificação hoteleira. Ela foi criada 

e recomendada pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a qual também é 

responsável pela sua fiscalização. A classificação dos hotéis é realizada através da simbologia 

de estrelas, conforme descrito no Quadro 08. Este método de classificação hoteleira foi muito 

utilizado nas décadas passadas. Atualmente, os hotéis possuem liberdade em escolher a 

melhor forma de ser classificado. Eles podem optar pela autoclassificação ou sem 

classificação; classificação privada ou pela classificação oficial (CASTELLI, 2003). 
 
Quadro 08: Classificação dos meios de hospedagem de acordo com a matriz de classificação hoteleira. 

HOTEL DE CATEGORIA SIMPLES  
HOTEL DE CATEGORIA ECONÔMICA  
HOTEL DE CATEGORIA TURÍSTICA  
HOTEL DE CATEGORIA SUPERIOR  
HOTEL DE CATEGORIA LUXO  
HOTEL DE CATEGORIA SUPERLUXO PLUS 

Fonte: Adaptado de Cândido e Vieira (2003). 
 

Em junho de 2011, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis comunicou a 

existência de um novo Sistema Brasileiro de Classificação dos Meios de Hospedagem, o 

SBClass, que foi criado pelo Ministério do Turismo, com a finalidade de: consolidar o Brasil 

como destino turístico competitivo no mercado global, uma vez que o país se prepara para 

receber os megaeventos Copa do Mundo e Olimpíadas; divulgar informações claras e 

objetivas sobre os meios de hospedagem, atuando como um mecanismo que garanta a 

transparência na comunicação dos prestadores de serviços com o mercado; dar credibilidade 

às atividades do setor. 

 O SBClass busca mensurar a qualidade dos serviços oferecidos através da atribuição 

de estrelas a cada estabelecimento avaliado, conforme as classificações anteriores. Contudo, 

para evitar falhas na aplicação do critério, os meios de hospedagem foram divididos em sete 

categorias: hotel, resort, hotel fazenda, cama e café, hotel histórico, pousada e flat/apart hotel. 

Além disso, a classificação atual é flexível às particularidades de cada região, o que eliminará 

erros de utilização da metodologia, algo que acontecia muito comumente com as 

classificações passadas (ABIH, 2012). 

 As empresas hoteleiras possuem diversos departamentos, ou seja, quanto maior for o 

hotel e sua categoria, maior será o número de departamentos e setores. Hotéis de médio porte 

normalmente apresentam três áreas bastante conhecidas pela maioria das pessoas, as quais 
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http://www.google.com.br/imgres?q=estrela&hl=pt-BR&sa=X&biw=1366&bih=630&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=EswsszmviGKOsM:&imgrefurl=http://www.agaivota.com.br/product_info.php?products_id=723&docid=oUWtkeGVVbO58M&imgurl=http://www.agaivota.com.br/images/Estrela_6829.jpg&w=591&h=591&ei=mPkWT8zYMYP3ggf1o_TYAw&zoom=1&iact=rc&dur=1&sig=100738867911723146221&page=3&tbnh=138&tbnw=137&start=50&ndsp=27&ved=1t:429,r:0,s:50&tx=71&ty=62
http://www.google.com.br/imgres?q=estrela&hl=pt-BR&sa=X&biw=1366&bih=630&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=EswsszmviGKOsM:&imgrefurl=http://www.agaivota.com.br/product_info.php?products_id=723&docid=oUWtkeGVVbO58M&imgurl=http://www.agaivota.com.br/images/Estrela_6829.jpg&w=591&h=591&ei=mPkWT8zYMYP3ggf1o_TYAw&zoom=1&iact=rc&dur=1&sig=100738867911723146221&page=3&tbnh=138&tbnw=137&start=50&ndsp=27&ved=1t:429,r:0,s:50&tx=71&ty=62
http://www.google.com.br/imgres?q=estrela&hl=pt-BR&sa=X&biw=1366&bih=630&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=EswsszmviGKOsM:&imgrefurl=http://www.agaivota.com.br/product_info.php?products_id=723&docid=oUWtkeGVVbO58M&imgurl=http://www.agaivota.com.br/images/Estrela_6829.jpg&w=591&h=591&ei=mPkWT8zYMYP3ggf1o_TYAw&zoom=1&iact=rc&dur=1&sig=100738867911723146221&page=3&tbnh=138&tbnw=137&start=50&ndsp=27&ved=1t:429,r:0,s:50&tx=71&ty=62
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estão descritas no Quadro 09. Os hotéis de lazer ou resorts possuem além dos departamentos 

citados abaixo, também o setor de lazer e recreação, responsável pelas atividades de 

entretenimento dos hóspedes (CÂNDIDO; VIEIRA, 2003). 

 
Quadro 09: Principais departamentos dos hotéis de médio porte. 

HOSPEDAGEM Recepção, reservas, portaria social, telefonia e governança. 
 

ALIMENTOS E BEBIDAS 
Setores referentes à alimentação, tais como: restaurante, bar, cozinha, 

copa/cambuza, room service e coffe-shop. 
 

ADMINISTRATIVO 
Departamento pessoal, contabilidade, financeiro, compras, 
estoque/almoxarifado, manutenção, marketing e segurança. 

 
Fonte: Adaptado de Cândido e Vieira (2003). 
 

A hotelaria brasileira pode ser dividida em três grupos, sendo o primeiro formado 

pelas empresas de gestão familiar - hotéis independentes - que em sua grande maioria são 

hotéis de pequeno porte e representam quase 70% dos estabelecimentos do país. O segundo 

grupo é composto pelas cadeias hoteleiras de capital nacional, as quais caracterizam-se por 

possuir, na sua maioria, até 50 unidades habitacionais. O terceiro é constituído pelas grandes 

redes internacionais que se instalaram no país nos últimos anos (VALOR ANÁLISE 

SETORIAL, 2007). 

 

 

2.3. Redes Hoteleiras 
 

Nos dias de hoje, cada vez mais aumenta o número de hotéis que operam em redes. 

Muitos deles possuem propriedade própria, outros comercializam franquias. Existem também 

as redes hoteleiras que vendem tecnologia - através de softwares - e disponibilizam serviços 

de assessoria. Esse interesse é justificado pelo fato das redes hoteleiras possuírem maior 

experiência e competência profissional, além de trazerem consigo uma clientela potencial, que 

associa a rede a um determinado padrão de qualidade. Por isso, as marcas passaram a ser um 

referencial melhor do que a categorização por estrelas, adotadas por alguns hotéis, pelo fato 

de serem consideradas uma espécie de identidade corporativa (DE LA TORRE, 1992; 

VALOR ANÁLISE SETORIAL, 2007). 

 Redes hoteleiras podem ser caracterizadas por organizações que administram um ou 

mais equipamentos hoteleiros, as quais podem operar em apenas um mercado. Elas possuem 

eficiência e controle dos procedimentos e maior nível de profissionalização e qualidade de 
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serviços. Apresentam-se em forma de organizações interligadas, com o objetivo de melhorar 

os seus processos de gestão, através da troca de experiências e informações. Proporcionam 

menor custo de investimento e ampliação da participação no mercado, através das tecnologias 

de gestão, como centrais de reservas, sistemas de captação de clientes, programas de 

fidelidade e acordos com fornecedores. Com isso, diminuem os custos operacionais através da 

economia de escala (ANJOS, 2004; DUARTE, 2003; VALOR ANÁLISE SETORIAL, 2007). 

Através da entrada das cadeias hoteleiras internacionais no mercado nacional, a 

concorrência passou a ser global. Muitas redes nacionais perderam espaço no mercado para 

redes internacionais, que surgiram oferecendo um serviço diferenciado pelo mesmo preço 

cobrado pelos hotéis locais. Com isso, as cadeias hoteleiras brasileiras tiveram que se 

remodelar e investir na modernização de sua infraestrutura, em mão de obra qualificada, bem 

como na implantação de inovações tecnológicas e gerenciais, para conseguir manter seu 

posicionamento no mercado e consequentemente a sua vantagem competitiva (GASPAR et 

al., 2010; GORINI; MENDES, 2005; MIRANDA, 2008; TARCAN; VAROL, 2010; VALOR 

ANÁLISE SETORIAL, 2007). 

Contudo, estas organizações também trouxeram vantagens para o desenvolvimento da 

hotelaria local, através de novas e modernas práticas de gestão, implantação de padrões 

internacionais de qualidade para a prestação de serviços e oferta de preços mais atraentes 

(ANDRADE; BRITO; JORGE, 2000; VALOR ANÁLISE SETORIAL, 2007). Por isso, para 

assegurar sua posição no mercado, as cadeias hoteleiras nacionais precisam adotar novas 

estratégias de gerenciamento do negócio, aperfeiçoando o sistema de gestão através da 

previsão das oportunidades e ameaças encontradas no mercado, bem como dos anseios e 

mudanças comportamentais de seu público-alvo (LUNKES, 2009). 

 

 

2.3.1. Fatos Relevantes 

 

 As primeiras redes hoteleiras surgiram a partir da segunda metade do século XX, nos 

Estados Unidos e na Europa, em decorrência da necessidade de grandes investimentos, os 

quais atraíam empresas de médio e grande porte. Na década de 1940 surgiram os 

empreendimentos situados à beira da estrada, conhecidos como motel, para atender às 

necessidades das famílias americanas que costumavam viajar de automóvel. Nesta mesma 

época surgiram os hotéis familiares, que deram origem, posteriormente às grandes redes 

hoteleiras (PROSERPIO, 2007). 
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Nas décadas de 1950 e 1960 houve a expansão das cadeias hoteleiras, em virtude da 

implantação da indústria automobilística, do desenvolvimento das estradas e aeroportos e da 

inserção de aviões de grande porte (CRUZ, 2010). Segundo Campos e Gonçalves (1998, 

p.79): 
 

(...) a partir década de 50 tem-se início a hotelaria moderna, que marca 
principalmente a partida para o desenvolvimento de grandes corporações cujos 
nomes são amplamente conhecidos em todo o mundo: Accor, Holiday Inn, Hilton, 
Meridien, Sheraton, etc. Essas redes hoteleiras investem bilhões de dólares e ditam a 
evolução dos padrões de hospedagem, equipamentos e serviços, em nossa época. 

 

Entretanto, foi somente na década de 1970, com a expansão do turismo no mundo e a 

globalização dos mercados, os quais incentivaram fusões e expansões de empresas 

complementares, que as redes hoteleiras incrementaram a sua participação no plano 

internacional (PROSERPIO, 2007). 

No ano de 1981, existiam 12 cadeias hoteleiras, que contavam com quase um milhão 

de apartamentos espalhados pelo mundo, sendo elas: Holiday Inn, Sheraton, Novotel, Ramada 

Inn, Trust House Forte, Hilton, Howard Johnson, Day Inn of America, Quality Inn, 

InterContinental Hotels, Hilton International, Club Méditerranée. No primeiro momento, a 

maioria das redes concentrou a sua atuação no mercado de luxo, em grandes propriedades. 

Posteriormente, com o desenvolvimento do mercado de viagens, as redes hoteleiras entraram 

no segmento de turismo intermediário (PROSERPIO, 2007). 

A entrada das redes hoteleiras internacionais no Brasil ocorreu a partir da década de 

1970, tendo um impacto imediato na elevação da competitividade e da qualidade dos serviços 

de hospedagem oferecidos no plano doméstico, diversificando a clientela e profissionalizando 

a gestão (CRUZ, 2010). Este crescimento foi estimulado pelos incentivos oferecidos pelo 

Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), assim como os financiamentos do Banco 

Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e os incentivos fiscais do Fundo de Investimentos 

Setoriais (FISET) e do Fundo Geral de Turismo (FUNGETUR). Neste período, cabe destacar 

também a expansão das redes hoteleiras locais, motivadas pelo crescimento econômico e pelo 

aumento dos investimentos de empresas estrangeiras no Brasil (GORINI; MENDES, 2005). 

Algumas redes internacionais entraram no país realizando investimentos imobiliários e 

administrando seus próprios hotéis, outras permaneceram somente com a operação, enquanto 

os imóveis eram construídos com recursos de investidores nacionais. A primeira cadeia 

internacional a operar no Brasil foi a Hilton International Corporation, que em 1971, passou a 

administrar um hotel com 400 apartamentos na Avenida Ipiranga, o Hilton São Paulo. Em 
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1974, começou a operar no Brasil a rede Holiday Inn em Campinas e as redes Sheraton e 

InterContinental no Rio de Janeiro. Em 1975 foram inaugurados o Le Meridien no Rio de 

Janeiro e o Club Med em Itaparica e em 1977, o Novotel em São Paulo, no bairro Morumbi 

(GORINI; MENDES, 2005). 

A retração da economia que ocorreu no Brasil no final de 1980 e início de 1990 

também atingiu de forma significativa o setor de hospedagem. Enquanto que os mercados de 

viagens e hospedagem situados nos países da América do Norte foram impulsionados pela 

concorrência acirrada, originada através da globalização, no Brasil, as políticas públicas 

estavam centradas na tentativa de combater o aumento da inflação. A crise fiscal definiu o fim 

dos sistemas públicos de financiamentos e incentivos à implantação de novas organizações, 

que até então geravam a expansão e ampliação do setor de hospedagem, responsável pela 

instalação das redes internacionais no país (GASPAR et al., 2010; PROSERPIO, 2007). 

A estabilidade econômica aconteceu a partir de 1994, ano que marcou o início de um 

novo ciclo de investimento em modernização e expansão do setor hoteleiro nacional, 

viabilizados pela entrada de novos agentes, como os fundos institucionais e as incorporadoras 

imobiliárias, bem como os investimentos públicos em infraestrutura turística (BARBOSA; 

OLIVEIRA, 2003). 

A desregulamentação do mercado de viagens, a abertura comercial e a realização das 

reformas contribuíram de forma significativa a favor de um ambiente propício à entrada de 

investimentos estrangeiros, inclusive no setor de alojamentos. É a partir deste momento que 

teve início a nova fase de investimentos por parte das redes hoteleiras internacionais, cuja 

abrangência foi superior ao observado na década de 1970 (PROSERPIO, 2007). 

Dentre as principais causas do avanço das redes hoteleiras internacionais no Brasil, a 

partir da segunda metade da década de 1990, destacam-se: acirramento da competição 

internacional do setor de viagens e hospedagem; globalização da economia e estabelecimento da 

padronização da qualidade; potencial de mercado e expectativas de crescimento da demanda por 

hospedagem no Brasil; estabilidade econômica, abertura comercial, aumento da renda disponível 

da classe média e desregulamentação da economia; disponibilidade financeira de parceiros e 

investimentos públicos em infraestrutura para o desenvolvimento do turismo (PROSERPIO, 

2007). 

A desregulamentação dos transportes aéreos e a queda no valor das tarifas também 

auxiliaram no processo de fusões e aquisições entre operadoras hoteleiras na década de 1990. 

Este processo foi reflexo da necessidade de aumentar a escala das atividades, reduzir custos 

operacionais e diversificar mercados de atuação (VALOR ANÁLISE SETORIAL, 2007). 
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Entretanto, foi apenas no final da década de 1990, com a abertura comercial, 

reestruturação produtiva e avanço do mercado de viagens, que o Brasil voltou a receber 

investimentos em modernização e ampliação do parque hoteleiro. Muitas iniciativas e 

esforços foram empreendidos pelos empresários do setor, na construção de hotéis, na 

melhoria da capacitação da mão de obra, bem como na implantação de inovações tecnológicas 

e gerenciais. Tal contexto se deve ao aumento expressivo da demanda por hospedagem, 

originada tanto pelo aquecimento do mercado doméstico, quanto pela expansão advinda do 

mercado internacional (GASPAR et al., 2010). 

No Brasil, as redes hoteleiras estão concentradas nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, 

principais centros de negócio e lazer do país e áreas de interesse prioritário das redes 

internacionais. Em 2004, a região Sudeste concentrava mais de 60% das unidades de 

hospedagem. A maior participação das redes hoteleiras internacionais no território nacional 

trouxe mudanças importantes para mercado local, não apenas pela maior oferta de meios de 

hospedagem, mas principalmente, por inovações na gestão, na logística e na relação com 

fornecedores. Entre as inovações estão: técnicas de logística e experiência acumulada; acesso 

à tecnologia sofisticada; fontes mais amplas e baratas de pessoal; sistemas informatizados e de 

contabilidade (VALOR ANÁLISE SETORIAL, 2007). 

 A abertura de novos negócios administrados pelas redes internacionais impôs desafios 

à hotelaria já instalada, que teve de fazer investimentos em reformas e modernização, para 

aumentar o número de unidades habitacionais e reduzir custos de operação. Este movimento 

acabou por forçar as empresas que não conseguiram adotar tais práticas a desenvolver 

estratégias diferenciadas e atuar em nichos de mercado não ocupados pelas redes. Seguindo 

tendências de mercado de outros países, trazidas pelas redes internacionais, muitas das 

cadeias nacionais adotaram a estratégia de segmentação, passando a identificar os tipos de 

hotéis conforme as características de cada uma das marcas, criadas para atender diferentes 

públicos (VALOR ANÁLISE SETORIAL, 2007). 

O mercado mundial de hotéis é formado pelas redes internacionais, que atuam 

praticamente em todos os continentes, bem como pelos hotéis nacionais independentes e redes 

hoteleiras locais (VALOR ANÁLISE SETORIAL, 2007). Existem cadeias hoteleiras que 

atuam em mais de 90 países, como é o caso das americanas Best Western, situada em 106 

países e Starwood, localizada em 102 países; da britânica InterContinental, que opera em 96 

países e da francesa Accor, que atua em 92 países. O Quadro 10 apresenta uma lista contendo 

informações sobre os maiores grupos hoteleiros internacionais, os quais possuem instalações 

no Brasil, que por este motivo, são os maiores concorrentes das redes hoteleiras nacionais. 
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Quadro 10: Informações sobre grupos hoteleiros internacionais presentes no mercado brasileiro. 
Rede Hoteleira Local e Data de Fundação Quantidade de Hotéis Número de Países 

Choice Estados Unidos – 1941 6.200 30 

Accor França – 1983 4.426 92 

InterContinental Inglaterra – 1777 4.150 96 

Marriott Estados Unidos – 1927 4.126 75 

Best Western Estados Unidos – 1946 4.000 106 

Hilton Inglaterra – 1919 2.500 80 

Starwood Estados Unidos – 1980 1.089 102 

Carlson Estados Unidos – 1938 1.070 80 

Ramada Canadá – 1962 900 57 

Hyatt Estados Unidos – 1957 492 46 

Melia Espanha – 1956 350 32 

Golden Tulip Holanda – 1960 200 41 

Fonte: Choice (2012); Accor (2012); InterContinental (2012); Marriott (2012); Best Western (2012); Hilton (2012); 
Starwood (2012); Carlson (2012); Ramada (2012); Hyatt (2012); Melia (2012); Golden Tulip (2012). 
 

 De acordo com o Quadro 10, pode-se perceber que as maiores redes hoteleiras 

mundiais estão localizadas na Europa e Estados Unidos, com exceção da Ramada, que está 

localizada no Canadá. A Choice é a maior rede hoteleira em quantidade de hotéis e a menor 

em abrangência territorial, uma vez que a maioria de seus estabelecimentos estão localizados 

nos Estados Unidos. A InterContinental, é a rede hoteleira mais antiga, fundada em 1777 e 

encontra-se em terceiro lugar quanto à quantidade de hotéis e abrangência territorial. 

Outra rede hoteleira que merece destaque é a Accor, a qual ocupa o segundo lugar em 

quantidade de hotéis e é a rede hoteleira mais nova da lista, sendo a sua fundação em 1983. A 

Best Western ocupa o quinto lugar em número de hotéis, porém é a maior rede hoteleira em 

abrangência territorial, presente em 106 países. A Starwood, apesar de ser a segunda rede 

hoteleira mais nova da lista, fundada em 1980 e estar em sétimo lugar quanto à quantidade de 

hotéis, está presente em 102 países, obtendo o segundo lugar neste quesito. 

Conforme dados coletados na Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (2012), no 

Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (2012), no Jornal Valor Econômico (2007) e na 

Revista Hotéis (2012) o Brasil possui hoje, aproximadamente, 80 redes hoteleiras atuando no 

país, sendo que destas, 24 são internacionais e 56 nacionais, as quais estão localizadas no 

Centro-Oeste (01), Distrito Federal (02), Nordeste (13), Sul (18) e Sudeste (46). A maior 

concentração de redes hoteleiras está nos estados de Minas Gerais (06), Rio Grande do Sul 

(07), Bahia (08), Paraná (08), Rio de Janeiro (08) e São Paulo (31). 
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Entre as redes hoteleiras nacionais, destaca-se a Atlantica, que possui 75 hotéis 

distribuídos pelos diversos estados do Brasil, possuindo maior abrangência territorial do que 

suas concorrentes (ATLANTICA, 2012). Contudo, a realidade das redes hoteleiras nacionais 

é um pouco diferente, tendo em vista que a maior parte delas caracterizam-se por serem de 

pequeno e médio porte (VALOR ANÁLISE SETORIAL, 2007). Outras quatro redes 

hoteleiras brasileiras merecem destaque, por possuírem hotéis situados em outros países, 

conforme descrito no Quadro 11. 
 
Quadro 11: Redes hoteleiras brasileiras que possuem hotéis no exterior. 

Rede Hoteleira Local e Data de Fundação Hotéis no Brasil Hotéis no Exterior 

Othon Rio de Janeiro (RJ) – 1943 16 04 (Portugal) 

Travel Inn Campinas (SP) – 1987 21 01 (Argentina) 

InterCity Gravataí (RS) – 1999 19 01 (Uruguai) 

Bourbon Londrina (PR) – 1963 12 01 (Paraguai) 

Fonte: Othon (2012); Travel Inn (2012); InterCity (2012); Bourbon (2012). 
 

 Conforme as informações apresentadas no quadro acima, a rede Othon possui 20 

hotéis, sendo que destes, 16 estão localizados no Brasil e 04 estão localizados em Portugal, 

nas cidades de Lisboa e Porto. Esta é a mais antiga rede hoteleira brasileira, sendo que a sua 

fundação foi em 1943, no Rio de Janeiro. A Travel Inn é a segunda mais nova rede hoteleira 

brasileira presente nesta listagem, sendo a sua fundação em 1987, em Campinas. Contudo, é a 

que possui um maior número de hotéis distribuídos pelo Brasil, totalizando 21. 

Nota-se que duas redes hoteleiras estão localizadas na região sudeste do país (Rio de 

Janeiro e São Paulo) e as outras duas estão situadas na região sul (Paraná e Rio Grande do 

Sul) e com exceção da rede Othon, que expandiu os seus negócios para a Europa, todas as 

demais redes hoteleiras desenvolveram novos empreendimentos na América do Sul 

(Argentina, Uruguai e Paraguai). 

 

 

2.4. Competitividade 
 

 No início da década de 1990, com a determinação governamental de abertura do 

mercado, o Brasil despertou para o tema competitividade. As empresas brasileiras, que antes 

estavam restritas ao território nacional, foram obrigadas a se reestruturar, para não 

desaparecer. Os programas de qualidade, a busca pela satisfação dos clientes, associadas à 

redução de custos, tornaram-se objetivos essenciais para todas as organizações. A partir deste 
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período, migrar para uma política de incentivo à competitividade, tornou-se uma tendência 

global. Por isso, as empresas passaram a investir na qualidade como forma de reduzir custos, 

incrementar vendas e aumentar a lucratividade (CARVALHO; TOLEDO, 2002). 

 No ramo dos negócios, a palavra competitividade é considerada sinônimo de 

sobrevivência e está relacionada à capacidade de uma empresa formular e implementar 

estratégias que lhe permitam conservar ou ampliar a sua posição no mercado 

(HAGUENAUER, 1989). O objetivo estratégico das empresas ligadas à hotelaria é encontrar 

uma posição de destaque no setor, de modo que elas possam defender-se contra as forças 

externas ou influenciá-las ao seu favor, alcançando com isso, uma vantagem competitiva 

(GOHR; MORETTO NETO; SANTANA, 2002; MIRANDA, 2008). 

 Neste contexto, Vianna (2011) afirma que competitividade é a capacidade das 

empresas fornecerem bens e serviços que satisfaçam às necessidades dos consumidores, por 

um preço justo, permitindo desta forma, a manutenção do mercado, através da obtenção de 

retornos financeiros compatíveis com os interesses dos gestores. Para Domareski (2011) a 

competitividade está relacionada com a possibilidade de renovação constante dos produtos e 

processos às demandas do mercado, a fim de atingir as expectativas dos clientes. É a 

capacidade crescente de gerar negócios lucrativos, através de atividades econômicas 

sustentáveis, alcançando superioridade perante a concorrência. 

 Considerando a competitividade um processo, a diferenciação da gestão é fator de 

extrema importância, tendo como causa a concorrência entre empresas e como efeito a 

expansão da valorização do capital (DOMARESKI, 2011). Porter (1999) define 

competitividade como sendo a habilidade ou talento resultante de conhecimentos adquiridos, 

capazes de criar e sustentar um desempenho superior ao desenvolvido pela concorrência. Ela 

está relacionada diretamente com a capacidade produtiva e indiretamente com a eficiência de 

produção, qualidade e características do produto, sendo que os dois últimos itens é que 

definem o preço final praticado. 

 As questões da competitividade estão no centro das preocupações dos responsáveis 

pela gestão das diversas organizações que integram o sistema turístico, onde está inserido o 

setor hoteleiro. O lançamento de novos produtos têm forçado as empresas hoteleiras a investir 

na qualidade da prestação de serviços como estratégia competitiva, destinada a diferenciar a 

sua oferta da concorrência. A qualidade do serviço tornou-se o principal fator de 

competitividade do setor hoteleiro, caracterizado por um alto grau de interações pessoais. A 

indústria confronta-se com uma nova cultura de negócios, onde a qualidade desempenha um 
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papel fundamental e o posicionamento direcionado ao alcance das necessidades e expectativas 

dos hóspedes, torna-se uma estratégia competitiva bastante agressiva (MENDES, 2004). 

 Com a entrada no mercado nacional, de empresas internacionais, as redes hoteleiras 

brasileiras ficaram enfraquecidas e por isso, foram obrigadas a desempenhar estratégias de 

fusão, aquisição, parcerias e alianças, a fim de obter e manter uma posição competitiva no 

mercado. Neste momento, o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores e com alto 

padrão de qualidade é questão fundamental para o fornecimento de uma experiência única ao 

consumidor, pois o seu nível de satisfação é fator decisivo para a competitividade do 

empreendimento (BENI, 2002; LUNKES, 2009). 

 Compreender o ambiente em que os meios de hospedagem estão inseridos e conhecer 

os seus setores e estruturas é de grande importância para a determinação do posicionamento 

competitivo e comportamento estratégico em relação aos concorrentes (GOHR; SANTOS, 

2010). Os gestores dos empreendimentos hoteleiros devem buscar alternativas concretas para 

a criação de vantagens competitivas, de modo que consigam atingir uma parcela considerável 

do mercado, como forma de sobrevivência. Eles devem identificar quais são os seus recursos 

internos, que os diferenciam dos concorrentes, ou seja, quais são as suas capacidades 

distintivas que podem tornar-se vantagens competitivas e possibilitar à organização a 

superação da concorrência (SILVA; TEIXEIRA, 2007). 

 O valor superior oferecido pela organização aos seus clientes, em relação aos seus 

concorrentes, no longo prazo, torna-se uma vantagem competitiva sustentável, possibilitando 

à organização uma posição privilegiada no mercado (PORTER, 1999). De acordo com o 

mesmo autor, o sucesso de um empreendimento também se dá pela manutenção da vantagem 

competitiva já conquistada. Essa manutenção está baseada no aprimoramento constante, 

procurando conservar as vantagens já alcançadas, superando as barreiras existentes em 

relação às mudanças. 

 O valor pode ser agregado através de benefícios intrínsecos, ou seja, físicos, inerentes 

ao produto, ou benefícios intangíveis, onde se destaca a prestação de serviços. Os benefícios 

intrínsecos são cada vez menos diferenciadores, uma vez que os produtos ofertados no 

mercado são cada vez mais semelhantes. Já os benefícios intangíveis são os grandes 

responsáveis pela obtenção de vantagem competitiva, devido ao caráter emocional que 

determinada organização ou marca causa em seus clientes. Os produtos dependem dos 

serviços para ter uma boa colocação no mercado e manter um alto nível de relacionamento 

entre empresa e cliente (CARVALHO, 2009; MEIRA, 2011; REIS, 2007). 
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 A vantagem competitiva resulta da maneira como a empresa organiza e exerce as suas 

atividades. Ela deve ser mais eficiente do que a concorrência, ou executar as tarefas de modo 

exclusivo, que crie valor através de um produto e/ou serviço diferenciado. É preciso conciliar 

e integrar todos os fatores os quais influenciam direta e indiretamente a entrega do produto ao 

cliente, tais como: custo, preço, prazo, produto, local, expectativas dos clientes, interesses dos 

fornecedores, objetivos organizacionais. Desta forma, a organização consegue diferenciar-se 

estrategicamente da concorrência, gerando vantagem competitiva, com o menor custo 

operacional, maior qualidade dos produtos e serviços prestados, garantindo com isso, a 

lucratividade no longo prazo (CHRISTOPHER, 2007). 

 Praticamente todas as organizações procuram algum tipo de vantagem competitiva em 

relação aos seus rivais, a fim de distinguir-se aos olhos dos clientes. O maior desafio para uma 

empresa é encontrar uma vantagem competitiva que seja de longa duração e dificilmente 

imitada. Segundo Porter (1999) uma empresa pode utilizar-se de três estratégias genéricas 

para enfrentar as forças competitivas presentes em seu segmento: liderança total em custo, 

enfoque e diferenciação. Em função das peculiaridades inerentes às empresas hoteleiras, a 

estratégia empregada torna-se fator decisivo à própria sobrevivência, tendo em vista que o seu 

pressuposto básico é orientar-se para alcançar e manter a vantagem competitiva em relação 

aos seus concorrentes. 

 A competitividade de um hotel poder ser mensurada através da qualidade dos serviços 

prestados pelos mesmos, ou seja, quanto maior a qualidade de um hotel, mais ele se diferencia 

positivamente de sua concorrência, pois, segundo Serra (2005) a qualidade pode ser definida 

comparativamente em função daquilo que os concorrentes oferecem. O autor acredita que 

através de investimentos na qualidade é possível melhorar a produtividade e a 

competitividade das empresas hoteleiras, fazendo com que as mesmas alcancem um papel de 

destaque no mercado. 

 Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Nacional da Qualidade (2012), 

implantar um programa permanente em busca da excelência da gestão tem se tornado 

essencial para alcançar o sucesso do negócio, em um mercado cada vez mais competitivo. Os 

empresários estão conscientizados sobre a importância de aperfeiçoar a administração da 

organização, tendo em vista que 93%, das 309 empresas brasileiras entrevistadas, preocupam-

se com a excelência da gestão. Os maiores esforços citados pelos gestores entrevistados estão 

voltados aos melhores resultados, relacionamento com o cliente e gestão de pessoas. 

O estudo mostra também que 99% das organizações acreditam que investir e 

aperfeiçoar a administração do negócio contribui para o aumento da sua competitividade. 
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Aproximadamente 42% das organizações entrevistadas destinam até 2% de seu faturamento 

para programas de melhoria da gestão; enquanto que 13% delas direcionam um montante 

acima de 10% para os mesmos fins. Por outro lado, apenas 8% dos respondentes afirmam que 

não investem financeiramente na busca pela excelência organizacional (FNQ, 2012). 

Aproximadamente 88% das organizações entrevistadas dizem que têm investido 

recursos não financeiros para melhorar sua gestão, como, por exemplo, políticas para 

capacitar e motivar colaboradores, ações socioambientais e programas de ouvidoria e 

fidelização de clientes. Os resultados da pesquisa apontam que tem aumentado a preocupação 

das empresas brasileiras em disseminar internamente a cultura da boa gestão, em busca do 

alcance da excelência organizacional, com o objetivo de tornarem-se, com isso, mais 

competitivas no mercado (FNQ, 2012). 

 

 

2.5. Qualidade 
 

O movimento em busca da qualidade teve início nas primeiras décadas do século XX, 

nos Estados Unidos. O Japão difundiu seus modelos de Gestão da Qualidade Total entre os 

anos de 40 e 50. A partir dos anos 80 o estudo sobre a qualidade se espalhou para os demais 

países do mundo, principalmente os localizados no continente europeu (CAMISÓN; CRUZ; 

GONZÁLEZ, 2007). Por isso, as principais correntes de investigação centraram-se, em um 

primeiro momento, em abordagens essencialmente técnicas, voltadas aos instrumentos e 

metodologias de avaliação e controle, proporcionadas pelo modelo americano. Em um 

segundo momento, foram as preocupações voltadas aos recursos humanos, relacionadas com a 

abordagem japonesa. Mais recentemente, verifica-se a tendência em abordar a qualidade 

numa perspectiva estratégica e global, através da padronização dos processos e a certificação 

das empresas, através da abordagem europeia (DIAS; PIMENTA, 2005; MENDES, 2004). 

 A gestão da qualidade começou com a inspeção visual dos produtos acabados, feita 

pelos próprios trabalhadores. Durante a Segunda Guerra Mundial, a qualidade começou a ser 

fiscalizada por inspetores, durante todo o processo de fabricação dos produtos e o controle de 

qualidade passou a seguir determinados requisitos de medição. Posteriormente, foi garantido 

um maior controle dos processos e consequentemente, passou a existir um menor número de 

não conformidades (HAFEEZ; MALAK; ABDELMEGUID, 2006). Feigenbaum (1951) 

introduziu o conceito de Gestão da Qualidade Total (GQT). A sua abordagem sobre o sistema 
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de qualidade baseou-se na prevenção, enfatizando os produtos, serviços e processos, que 

deveriam estar adequados a padrões pré-definidos. 

A Gestão da Qualidade Total foi descrita por Juran (1974) como  "aptidão  para  o  uso”,  

sendo visto na década de 1990 como um fator crítico de sucesso. Apresentou três conceitos 

associados à qualidade: planejamento, controle e melhoria. Para Crosby (1979), a gestão da 

qualidade previne   a   ocorrência   de   problemas.   O   “fazer   correto   à   primeira   vez”   e   “zero  

defeitos”   são   duas   ideias   que   sustentam   a   sua   teoria   de   prevenção.   Afirma   também   que   a  

qualidade é gratuita, já que os custos inerentes à implementação de um sistema de qualidade 

são compensados pela redução de desperdício de matéria-prima, tempo, recursos técnicos e 

humanos. Deming (1986) salientou a importância da intervenção da gestão no melhoramento 

da qualidade. Para reduzir o erro, propõe o ciclo interativo PDCA: Planejar (Plan), Fazer 

(Do), Controlar (Check) e Agir (Act). 

A gestão da qualidade segundo Ishikawa (1986) é caracterizada por objetivos 

estratégicos que se focalizam nas preferências do cliente. Desenvolveu diversas ferramentas 

estatísticas para a resolução de problemas de qualidade e salientou a importância do "cliente 

interno”.   O   autor   também   sustentou   a   ideia   de   círculos   de   qualidade,   que   são   pequenas  

equipes de trabalhadores especialistas em lidar com problemas de qualidade. Oakland (1995) 

definiu a Gestão da Qualidade Total como uma abordagem voltada para a melhoria da 

competitividade, eficácia e flexibilidade da organização. Considerou como sendo uma forma 

de planejar, organizar e compreender atividades e indivíduos em todos os níveis da 

organização. 

As transformações culturais, sociais e políticas ocorridas durante as últimas décadas, 

desencadeou um processo de busca pela qualidade e pela diferenciação dos produtos e 

serviços, com o intuito de satisfazer aos anseios do mercado. Diante deste cenário, tornou-se 

indispensável a estruturação de práticas gerenciais e a criação de novas soluções às 

necessidades dos hóspedes, através do monitoramento do desempenho da qualidade. A 

utilização de novas tecnologias e novos modelos de organização da produção, também 

fizeram presentes neste preparo para os próximos desafios (COLTRO, 1996; LICKFELD, 

2000; LUNKES, 2009; MARTINS; WALTER; MARTINS, 2007). 

A Gestão da Qualidade Total é uma ação administrativa, que coloca a qualidade dos 

produtos e serviços como principal foco de toda a atividade da empresa. É uma forma de 

responder às demandas atuais, através da gestão dos recursos organizacionais e do 

relacionamento entre as pessoas envolvidas na empresa, criando vantagem competitiva 

(COLTRO, 1996). Os programas de qualidade exercem grande influência na gestão das 
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empresas, uma vez que difundem a preocupação na busca e obtenção da satisfação dos 

clientes e melhoria dos produtos e serviços, através de ações concretas (CARVALHO; 

TOLEDO, 2002). 

A Gestão da Qualidade Total consolida-se através de um agrupamento de ideias e 

técnicas voltadas para o aumento da competitividade da empresa, sendo considerada um 

processo de melhoria contínua. É uma forma de realizar a manutenção e ampliação do 

mercado, melhor do que a concorrência, buscando desenvolver nos sistemas de operações das 

empresas, condições que possibilitem criar vantagens competitivas duradouras nos segmentos 

onde atuam (COLTRO, 1996). 

Conhecer os fatores que influenciam o sucesso ou fracasso de uma empresa é de 

fundamental importância para a sua gestão. A competição é responsável pela adequação das 

atividades da organização em relação ao seu ambiente. O uso adequado das tecnologias 

também pode representar um fator estratégico relevante para o ambiente operacional. Com 

posse dessas informações é possível realizar um planejamento, com o objetivo de atingir o 

sucesso da organização em relação à concorrência (COLTRO, 1996; LICKFELD, 2000). 

Para garantir a sobrevivência da empresa no mercado atual, é preciso investir em 

qualidade, a qual é dividida em três segmentos: hardware – equipamentos, tecnologia, ativo 

imobilizado; software – procedimentos, métodos, rotinas; humanware – empregados, 

colaboradores, capital humano (CASTELLI, 2003). Dias e Pimenta (2005) afirmam que a 

qualidade depende da integração entre as pessoas e que para obtê-la, é preciso investir na 

criação de um ambiente organizacional favorável. Pessoas preparadas para enfrentar desafios, 

constituem-se em uma valiosa vantagem competitiva. 

Não é possível pensar em qualidade em termos absolutos e isolados, pois ela depende 

da interação de vários fatores. Por isso, as organizações devem adaptar-se ao ambiente onde 

se encontram, a fim de incorporar as influências positivas externas (BLACK; CRUMLEY, 

1997; DIAS; PIMENTA, 2005). Segundo Serra (2005) a qualidade pode ser utilizada como 

uma arma estratégica ou uma vantagem competitiva, através do comportamento superior ao 

da concorrência, pois ela não é considerada um problema e sim a solução para resolver as 

dificuldades das organizações. A qualidade deve ser utilizada como uma arma competitiva 

capaz de focalizar nos critérios que realmente importam para a gestão, sincronizando as 

estratégias das empresas com o mercado. Ela é considerada um novo paradigma 

administrativo, sendo utilizada como resposta para um ambiente cada vez mais desafiador 

(COLTRO, 1996). 
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2.5.1. Prêmios da Qualidade 

 

Os prêmios da qualidade foram criados em consequência da crescente competitividade 

global, com o objetivo de estruturar práticas gerenciais e sistematizar os métodos de gestão, a 

fim de aprimorar os resultados organizacionais, atingindo com isso, excelência no 

desempenho. A distribuição dos prêmios surgiu através da necessidade que as organizações 

sentiram em adotar técnicas para apoiar e promover a criação de produtos e serviços de alta 

qualidade. Os prêmios são responsáveis pela concepção de métodos e programas capazes de 

avaliar as práticas de gestão em cenários altamente competitivos, gerando técnicas de 

diferenciação no mercado. Eles estimulam a criação de ferramentas que visam orientar as 

empresas na busca pela qualidade total (HOURNEAUX JUNIOR; CORREA; MAXIMIANO, 

2006; MARTINS; WALTER; MARTINS, 2007; MENDES, 2004). 

Os modelos de gestão propostos pelos prêmios da qualidade são estratégias utilizadas 

para auxiliar as empresas a atingirem excelência organizacional. Os prêmios recompensam as 

organizações que mais se aproximam de seus modelos. Contudo, a importância real deste tipo 

de premiação reside na identificação das melhores práticas de Gestão da Qualidade Total. A 

avaliação das organizações é realizada através de um método que permite às empresas medir a 

sua situação atual face à excelência. Este enfoque é mais flexível que os sistemas de garantia 

da qualidade e adapta-se de forma imediata às empresas de serviços. Os três prêmios da 

qualidade mais conhecidos mundialmente são: Deming, do Japão, Malcolm Baldrige, dos 

Estados Unidos e o EFQM, da Europa (SILVA; MENDES; GUERREIRO, 2001). 

O Prêmio Deming foi criado no Japão, no ano de 1951, pela Associação Japonesa de 

Ciência e Engenharia, em homenagem ao professor William Edwards Deming, responsável 

por diversos conceitos que fundamentaram o movimento (HOURNEAUX JUNIOR; 

CORREA; MAXIMIANO, 2006; MARTINS; WALTER; MARTINS, 2007). Este prêmio 

defende a ideia de que a melhoria continua desempenha um papel importante na excelência 

empresarial e é a vantagem competitiva mais importante para a sobrevivência das 

organizações. Ele é voltado ao setor de produção e acredita que através da resolução de 

problemas é possível aumentar a produtividade (SHAHIN; POURBAHMAN, 2011; SILVA; 

MENDES; GUERREIRO, 2001). 

O Malcolm Baldrige National Quality Award surgiu no ano de 1987, nos Estados 

Unidos, com o objetivo de promover a competitividade internacional. Este prêmio é 

considerado uma ferramenta de gestão de nível estratégico, que possui 07 critérios e 19 

subcritérios de auto avaliação. Ele é utilizado para gerar mudanças na cultura organizacional, 
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melhorar a performance, criar valor e reconhecer as empresas que apresentam um 

desempenho de excelência, visando promover a qualidade e satisfação dos clientes. O foco 

deste prêmio está diretamente relacionado com os resultados obtidos, valorizando abordagens 

inovadoras da qualidade, priorizando os recursos humanos e a troca de informações (DROR, 

2008; HOURNEAUX JUNIOR; CORREA; MAXIMIANO, 2006; KAZEMI; KHLILOU; 

ESHLAGHY, 2009; MARTINS; WALTER; MARTINS, 2007; MINKMAN; AHAUS; 

HUIJSMAN, 2007; OGER; PLATT, 2002; TUTUNCU; KUCUKUSTA, 2010). 

O Prêmio de Excelência EFQM surgiu em 1992, na Bélgica, com o objetivo de 

identificar, através da utilização de um instrumento de auto avaliação, o nível de excelência 

das organizações europeias, através de uma visão global da qualidade. O modelo possui 09 

critérios e 32 subcritérios, responsáveis por identificar os pontos fortes e as áreas para 

melhoria das organizações, através da gestão da qualidade dos seus processos. Ele surge como 

uma ferramenta capaz de auxiliar as empresas a enfrentar desafios e gerenciar mudanças 

(BLACK; CRUMLEY, 1997; HOURNEAUX JUNIOR; CORREA; MAXIMIANO, 2006; 

JESKANEN-SUNDSTROM, 2007; MARTINS; WALTER; MARTINS, 2007; RÍO et al., 

2006; RUSJAN, 2005; SILVA; MENDES; GUERREIRO, 2001; WESTLUND, 2001;). 

O Prêmio Nacional da Qualidade existe desde 1992, com o objetivo de disseminar os 

fundamentos de excelência da gestão das organizações brasileiras, em busca do aumento da 

competitividade. Este prêmio visa, através da avaliação de 08 critérios, melhorar as práticas 

de gestão, desempenho e capacitação, facilitar a comunicação e o compartilhamento de 

informações, bem como servir como modelo de referencia para as demais organizações 

brasileiras (FNQ, 2012; HOURNEAUX JUNIOR; CORREA; MAXIMIANO, 2006; 

MARTINS; WALTER; MARTINS, 2007). 

Nota-se que os quatro prêmios da qualidade citados acima utilizam a ferramenta de 

auto avaliação. O Prêmio Deming é voltado à análise da qualidade dos produtos, ou seja, dos 

bens físicos. O Malcolm Baldrige e o EFQM são voltados à gestão, sendo que o primeiro 

analisa os resultados dos negócios, de forma estratégica, enquanto que o último busca o 

monitoramento do cliente, empregado e sociedade e a implementação das estratégias, de 

forma tática. Contudo, ambos procuram causar modificações culturais em seus processos de 

gerenciamento do negócio (DROR, 2008; HOURNEAUX JUNIOR; CORREA; 

MAXIMIANO, 2006; KAZEMI; KHLILOU; ESHLAGHY, 2009; MARTINS; WALTER; 

MARTINS, 2007; OGER; PLATT, 2002). O Prêmio Nacional da Qualidade utiliza o modelo 

americano e o europeu como base (FNQ, 2012). 
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2.5.2. Qualidade na Prestação de Serviços 

 

 Os avanços tecnológicos, principalmente os ocorridos no setor de transportes, foram 

os principais propulsores da atividade turística na atualidade. No entorno da mesma, encontra-

se o setor de hospedagem, caracterizado por ser o maior prestador de serviços dentro do 

turismo e por isso, merecedor de uma posição de destaque dentro do setor (GOHR; 

MORETTO NETO; SANTANA, 2002). 

 Os serviços podem ser definidos segundo Hoffman e Bateson (2003) como ações, 

esforços ou desempenhos, os quais possuem características intrínsecas, que os diferenciam 

dos produtos como: intangibilidade (não podem ser vistos, sentidos, degustados ou tocados); 

inseparabilidade (envolvimento do cliente no processo de produção, pois os produtos são 

feitos e consumidos ao mesmo tempo); heterogeneidade (quantidade variada de prestadores de 

serviços, dificultando o controle da qualidade, antes que o mesmo chegue até o cliente); 

perecibilidade (impossibilidade de estocagem, a capacidade não utilizada não pode ser 

recuperada). 

 O produto turístico é considerado um serviço, que não pode ser inspecionado ou 

experimentado antes da compra, dificultando desta forma, a percepção do cliente quanto ao 

seu padrão de qualidade. Por isso, é importante que a organização adote técnicas para 

satisfazer seus clientes, atrair novos negócios e aumentar a lucratividade, realizando ações que 

visem o alcance de vantagens competitivas (ANJOS; ANJOS; SILVA JÚNIOR, 2008). Para 

Berry   e   Parasuraman   (1995,   p.91)   “a   luta   constante   pela   superioridade   do   serviço   – a 

execução sempre acima do nível adequado e a capitalização de cada oportunidade para 

superar o nível desejado – é essencial para conquistar a lealdade do cliente de modo 

permanente”. 

O desenvolvimento do setor de serviços apresenta uma característica muito marcante, 

a exigência de padrões de qualidade cada vez mais altos por parte do público consumidor. Por 

isso, as organizações devem oferecer serviços de qualidade, que satisfaçam às necessidades de 

seus clientes reais e potenciais, sob pena de não sobreviverem às leis do mercado. Por este 

motivo, é de extrema importância que as empresas conheçam o perfil do cliente do novo 

milênio, para adequar as estratégias organizacionais à nova realidade mercadológica 

(LICKFELD, 2000). 

 Para obter qualidade na prestação de serviços é preciso ter uma visão sistemática de 

todos os agentes envolvidos no processo produtivo, sendo eles: o cliente, o acionista, o 

fornecedor, o empregado e a comunidade (RIBEIRO, 1994). O autor afirma que há duas 
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linhas de condução para a excelência da qualidade. O gerenciamento da rotina, que objetiva 

tornar os processos previsíveis, através da manutenção dos padrões e da eliminação das 

causas dos problemas. E as diretrizes empresariais, que visam orientar a empresa para o futuro 

e melhorar a competitividade da organização, através de um plano estratégico originário das 

necessidades e desejos dos clientes. 

 A melhoria dos processos e a busca pelo aperfeiçoamento da qualidade, produtividade 

e satisfação do cliente, são ações fundamentais que as organizações devem realizar para 

sobreviver no mercado atual. Com os novos hábitos de compra adotados pelos clientes, as 

organizações passaram a trabalhar mais unidas, a fim de proporcionar um valor adicional ao 

consumo, principalmente em relação à melhoria do atendimento, uma vez que a qualidade dos 

serviços eleva as taxas de retenção dos clientes e maximiza a quota do mercado (ANJOS; 

ANJOS; SILVA JÚNIOR, 2008; LEE et al., 2004). 

A qualidade dos serviços tem se tornado o foco principal das estratégias de marketing 

das empresas do ramo turístico. A prestação de serviço com elevados níveis de qualidade é 

vista como um meio das organizações alcançarem vantagens competitivas e posicionarem-se 

no mercado de uma forma mais eficaz e sustentável. A preocupação em atingir as 

necessidades dos clientes, garantindo elevados níveis de satisfação, é uma forma de 

sobrevivência em um ambiente de crescente competitividade (MENDES, 2004). Por isso o 

sucesso de muitas organizações prestadoras de serviço depende da sua capacidade de 

diferenciação, através do desenvolvimento de estratégias que permitam, de forma rentável, 

produzir serviços de alta performance (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988). 

 A qualidade de um serviço, avaliada pelo cliente, é determinada por três fatores: 

desempenho - razão de ser do serviço; atendimento - aspectos referentes ao ato da prestação 

do serviço e custo - valor a ser pago pelo cliente. A maioria das empresas preocupa-se apenas 

com o desempenho, desprezando os outros dois fatores, atendimento e custo, os quais 

exercem fundamental importância no posicionamento estratégico das empresas do setor 

hoteleiro (LOBOS, 1993). 

 A qualidade também se alicerça no comportamento do homem, ao qual é confiada a 

responsabilidade sobre o serviço. Sem qualidade no serviço, não há concorrência possível no 

mercado, pois a capacitação profissional é um fator imprescindível nas empresas turísticas da 

atualidade, responsável por mudar o rumo da concorrência (BENI, 2002; MIRANDA, 2008; 

SERRA, 2005). A qualidade não pode ser preocupação de um único departamento. A busca 

pela qualidade é tarefa de todos os funcionários da empresa, pois ela é altamente dependente 



59 
 

de suas atitudes e de sua capacidade em desenvolver as atividades da maneira esperada 

(DIAS; PIMENTA, 2005). 

A necessidade da profissionalização e do aumento da qualidade dos serviços prestados 

no turismo e em especial no setor hoteleiro, deve servir de estímulo ao desenvolvimento de 

metas e estratégias voltadas à gestão organizacional de excelência (LICKFELD, 2000; 

MIRANDA, 2008). Para Serra (2005) qualidade pode ser definida como o grau que o serviço 

satisfaz as exigências, desejos e expectativas dos clientes. Ela pode ser dividida em qualidade 

técnica (objetiva) e humana (subjetiva), sendo que esta última pode ser considerada como 

uma vantagem competitiva, que tem o poder de fazer a diferença na prestação do serviço. 

 As organizações hoteleiras, inspiradas pelo aumento das exigências da clientela e pela 

pressão competitiva, têm trabalhado profundamente na melhoria da qualidade dos serviços 

que oferecem (CÂNDIDO; VIEIRA, 2003). Por isso, Anjos (2004) salienta que a qualidade 

deve ser utilizada como ponto central no desenvolvimento de estratégias competitivas. Por 

outro lado, os clientes de hospitalidade têm um contato sensorial com os serviços. Eles 

sentem, vivem e interagem. A hora da verdade nas indústrias de serviços é o momento em que 

ocorre o contato com o cliente, por este motivo é que se deve investir no desenvolvimento de 

capital humano. (WALKER, 2002). 

 A satisfação dos clientes nada mais é do que atender as necessidades e desejos das 

pessoas através de bens e serviços de qualidade (CASTELLI, 2003). Para Hoffman e Bateson 

(2003) a satisfação do cliente é analisada no curto prazo, enquanto a qualidade do serviço 

pode ser avaliada através de um diagnóstico de longo prazo, o qual pode diferenciar uma 

empresa de seus concorrentes. Para uma organização obter sucesso em um mercado de 

elevada competição, onde os serviços são similares, a qualidade pode ser a única maneira de 

diferenciação (MOYANO; LENGLER, 2011). 

 As organizações devem identificar quais as necessidades dos clientes que determinam 

maior ganho, agregando valor aos serviços e ao mesmo tempo, competitividade à 

organização. Para enfrentar os desafios e detectar as oportunidades geradas pelo mercado, as 

organizações precisam posicionar-se de forma competitiva, obtendo vantagens frente à 

concorrência, através da administração das suas relações internas e externas, bem como a 

incorporação da qualidade e da inovação aos serviços e produtos ofertados. A gestão deve ser 

voltada para a melhoria contínua dos processos, preservando desta forma, a vantagem 

competitiva (ANJOS; ANJOS; SILVA JÚNIOR, 2008; SILVA et al., 2005). 

 Conquistar o cliente através da oferta de produtos e serviços de qualidade superior é 

considerado um caminho para o desenvolvimento de vantagens competitivas. Para que isso se 
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torne possível, é necessário entender o significado real da palavra qualidade e compreender 

como ela é percebida pelos seus clientes. A percepção da qualidade de atributos ligados aos 

serviços por parte do consumidor, posiciona a organização competitivamente frente aos seus 

concorrentes (MOYANO; LENGLER, 2011). 

 O nível de qualidade percebida por um cliente em relação a um serviço é determinado 

pela diferença entre a qualidade esperada antes de receber o serviço e a qualidade 

experimentada após a prestação do mesmo. Quando o serviço prestado não atinge o nível de 

expectativas do cliente, há um problema de qualidade ou uma falha na prestação do serviço, 

uma vez que ele é considerado uma experiência interativa, que acaba por envolver o cliente 

em diferentes níveis de intensidade. A qualidade, portanto, está relacionada a um desempenho 

intangível, não proveniente apenas de fatores de produção (MOYANO; LENGLER, 2011). 

A qualidade na prestação de serviços vem sendo apontada como um fator essencial na 

competitividade das empresas. Deve-se incentivar a criação de uma cultura voltada à 

qualidade, através do comprometimento do ser humano. Qualidade em serviços significa 

atender as reais necessidades dos clientes, sejam elas explicitas ou implícitas, dentro do prazo 

que o cliente deseja e a um preço justo. O conhecimento das necessidades dos clientes é a 

base para a prestação de serviços com qualidade, que pode ser considerada uma arma 

poderosa à disposição dos gestores, para a sobrevivência de seus empreendimentos no novo 

milênio (LICKFELD, 2000). 

Embora já existam algumas teorias e modelos voltados exclusivamente à qualidade do 

serviço turístico, há poucas referências empíricas sobre o desenvolvimento de técnicas 

voltadas à gestão da qualidade no setor. Acredita-se que seja pelo fato da problemática 

qualidade ainda ser um fenômeno recente para o turismo, resultante de preocupações 

relacionadas unicamente à competitividade. Entretanto, existe um interesse crescente na busca 

da qualidade dos serviços pelas empresas do ramo turístico, visando aumentar a sua 

participação no mercado, bem como a sua lucratividade (MENDES, 2004; SILVA; 

MENDES; GUERREIRO, 2001; SILVA et al., 2005). 

O desenvolvimento de técnicas de gestão da qualidade dos serviços no setor do 

turismo tem sido lento, considerado por muitos, ainda como algo intangível e complexo. As 

empresas turísticas argumentam que o custo é alto e existe uma grande dificuldade de 

operacionalizar sua integração na gestão global da organização. Os gestores dedicam poucos 

esforços na sua medição, o tratamento estatístico é pobre e o foco direcionado apenas ao 

cliente externo, deixando em segundo plano o cliente interno (MENDES, 2004; SILVA; 

MENDES; GUERREIRO, 2001; SILVA et al., 2005). 
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2.5.3. Modelos de Avaliação da Qualidade para Empresas Prestadoras de Serviço 

 

 Atualmente, a operacionalização de novos modelos de gestão, voltados à criação de 

valor, é considerada um grande desafio enfrentado pelas organizações. É de competência das 

empresas, gerenciar os cenários futuros de forma dinâmica e eficaz, agindo de maneira precisa 

no estabelecimento de metas e estratégias (LUNKES, 2009). Por isso é que a avaliação da 

qualidade na prestação de serviços tornou-se ferramenta fundamental para a gestão das 

organizações do novo milênio. 

 A avaliação da qualidade é mais complexa para os serviços do que para os produtos, 

uma vez que eles possuem características intrínsecas – intangibilidade, inseparabilidade, 

heterogeneidade e perecibilidade – que os diferenciam das mercadorias manufaturadas 

(ANJOS; ABREU, 2009; FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2000). O produto é um objeto, 

uma coisa, um bem, que possui características físicas, enquanto que o serviço é um 

desempenho, uma atitude, uma experiência, sentida pelos seus consumidores, o qual possui 

características psicológicas (BERRY; PARASURAMAN, 1995; DIAS, 2002; 

FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2000). 

 A satisfação dos clientes perante a qualidade dos serviços pode ser definida pela 

comparação entre a percepção dos serviços prestados, com a expectativa dos serviços 

desejados. Medir a qualidade dos serviços é um desafio, pois a satisfação dos clientes é 

determinada por diversos fatores intangíveis e a prestação de serviços, por sua vez, está em 

permanente processo de modificação e aperfeiçoamento dos seus procedimentos 

(FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2000). Entretanto, eles possuem algumas características 

passíveis de materialização, que permitem a mensuração da qualidade de forma mais precisa e 

objetiva (ARAUJO, 2003). 

 Os três principais modelos utilizados para a avaliação da qualidade dos serviços são: 

SERVQUAL (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988), SERVPERF (CRONIN; 

TAYLOR, 1992) e EFQM (EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY 

MANAGEMENT, 1992). Dentre eles, o modelo mais utilizado no setor do turismo e da 

hotelaria é o SERVQUAL, aplicado através de um questionário com duas seções. Uma 

correspondente às expectativas gerais do respondente em relação ao serviço investigado e 

outra que busca medir o julgamento do usuário sobre o serviço prestado pela empresa com a 

qual teve experiência (SILVA; MENDES, GUERREIRO, 2001; WOODS; DEEGAN, 2003). 

Contudo, apesar do SERVQUAL ser a principal referencia para a maioria dos estudos que 
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avaliam a qualidade dos serviços, esta ferramenta é considerada insuficiente para alguns 

setores (PÉREZ; MINGUET; FREIRE, 2010). 

 

 

2.5.3.1 SERVQUAL 

 

 O modelo SERVQUAL serve para avaliar os pontos fortes e fracos da organização, 

através de cinco dimensões: tangibilidade - aspectos físicos; confiabilidade - habilidade em 

prestar o serviço prometido com exatidão; capacidade de resposta - disposição para auxiliar os 

clientes com responsabilidade; segurança - conhecimento, cortesia e capacidade de transmitir 

confidencialidade; empatia - disposição em demonstrar interesse e atenção (BERRY; 

PARASURAMAN, 1995; FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2000; HOFFMAN; 

BATESON, 2003). 

 As expectativas dos clientes desempenham um papel central na avaliação do serviço 

de uma empresa. Berry e Parasuraman (1995, p.75) acreditam que “os clientes avaliam a 

qualidade do serviço comparando o que desejam  ou  esperam  com  aquilo  que  obtêm.”  O  ideal  

é que a satisfação dos clientes em relação à prestação dos serviços ultrapasse as suas 

perspectivas, ou seja, deve-se quantificar a lacuna que existe entre as impressões e suas 

expectativas de forma que o resultado seja positivo para a organização. 

 Existem algumas críticas quanto a utilização do modelo SERVQUAL, podendo ser 

destacadas: a extensão do questionário, a validade das dimensões e o poder de previsão da 

fidelidade. Por isso, esta ferramenta pode ser considerada como um ponto de partida útil para 

medir a qualidade, porém nunca uma resposta final (BERRY; PARASURAMAN, 1995; 

SALAZAR; COSTA; RITA, 2005; WOODS; DEEGAN, 2003). 

 Em decorrência das críticas, o modelo SERVQUAL vem sofrendo algumas adaptações 

ao longo dos anos, para que seja utilizado da melhor forma possível e direcionado para 

mercados específicos. O LODGSERV (KNUTSON et al., 1990), o HOTELSERV (MEI; 

DEAN; WHITE, 1999) e o HOTELQUAL (FALCES et al., 1999) são três modelos adaptados 

do SERVQUAL que foram criados para atender o setor hoteleiro. O objetivo destes modelos é 

fazer com que as suas particularidades sejam atendidas, em virtude da competitividade do 

mercado de hospedagem (ANJOS; ABREU, 2009; MASKE; SOUZA; MEIRA, 2011). 

 Inúmeros trabalhos estão sendo realizados utilizando a escala SERVQUAL para 

avaliar a qualidade na prestação de serviços. O Quadro 12 apresenta uma lista de artigos, 

elaborada por Anjos e Abreu (2009), os quais foram desenvolvidos entre os anos de 2001 e 
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2006, que utilizaram o modelo SERVQUAL e suas adaptações, para avaliar os serviços 

prestados pelas indústrias hoteleiras. 
 
Quadro 12: Pesquisas realizadas no setor hoteleiro utilizando a ferramenta SERVQUAL entre os anos de 2001 e 2006. 

AUTOR / ANO FERRAMENTA SETOR DIMENSÕES AVALIADAS 
López e Serrano 

(2001) 
Adaptação do 
SERVQUAL 

Hotéis Confiabilidade; Características dos Funcionários; 
Elementos Tangíveis e Oferta Complementar. 

Antony, Antony e 
Ghosh (2004) 

Adaptação do 
SERVQUAL 

Hotel Cadena no 
Reino Unido 

Receptividade e Empatia. 

Fernández e Bedia 
(2004) 

Adaptação do 
SERVQUAL 

Hotéis na Espanha Confiabilidade; Elementos Tangíveis; 
Características dos Funcionários e Oferta 

Complementar. 
Akbaba (2006) Adaptação do 

SERVQUAL 
Hotéis de Negócio 

na Turquia 
Elementos Tangíveis; Adequação do Serviço de 
Fornecimento; Compreensão e Solidariedade; 

Segurança e Comodidade. 
Fonte: Anjos e Abreu (2009, p.182). 
 

 Para aprofundar os estudos da temática, foi realizada uma nova pesquisa nas bases de 

dados de periódicos científicos EBSCO e CAPES, acerca da utilização do SERVQUAL para 

avaliação dos serviços prestados por empresas do ramo hoteleiro. Como recorte temporal 

utilizou-se os últimos dez anos. O resultado da pesquisa encontra-se descrito no Quadro 13. 
 
Quadro 13: Pesquisas realizadas no setor hoteleiro utilizando a ferramenta SERVQUAL nos últimos dez anos. 

AUTOR / ANO FERRAMENTA SETOR DIMENSÕES AVALIADAS 
Fernández e Bedia 

(2002) 
Adaptação do 
SERVQUAL 

Hotéis na Espanha Confiabilidade; Características dos Funcionários; 
Elementos Tangíveis e Oferta Complementar. 

Kang, Nobuyuki e 
Donovan (2004) 

Adaptação do 
SERVQUAL 

Hotéis e Ryokan 
(Tradicionais 

Pousadas) no Japão 

Acessibilidade; Aspectos Físicos; Garantia; 
Capacidade de Resposta; Atendimento; 

Criatividade e Benefícios Complementares. 
Fernández e Bedia 

(2005) 
Adaptação do 
SERVQUAL 

Hotéis na Espanha Confiabilidade; Elementos Tangíveis; 
Características dos Funcionários e Oferta 

Complementar. 
Veiga e Farias (2005) Adaptação do 

SERVQUAL 
Pousada no Litoral 

Nordestino 
Aspectos Tangíveis; Confiabilidade; Prontidão / 

Presteza; Garantia e Empatia. 
Gil, Hudson e 

Quintana (2006) 
Adaptação do 
SERVQUAL 

Hotéis na Espanha 
(Recepção e 
Restaurante) 

Elementos Tangíveis; Qualidade do Atendimento 
na Recepção; Empatia; Profissionalismo e Garantia 

no Atendimento do Restaurante. 
Mey, Akbar e Fie 

(2008) 
SERVQUAL Hotéis na Malásia Segurança; Capacidade de Resposta; Garantia; 

Empatia e Aspectos Tangíveis. 
Akkiraju (2009) SERVQUAL Hotéis na Índia Elementos Tangíveis; Capacidade de Resposta; 

Garantia; Segurança e Empatia. 
Anjos e Abreu (2009) Adaptação do 

SERVQUAL 
Hotéis em Balneário 

Camboriú, Brasil 
Aspectos Tangíveis; Empatia; Sensibilidade; 

Eficiência e Segurança. 
Kumar, Phillips e Rup 

(2009) 
SERVQUAL Lodge nos Estados 

Unidos 
Aspectos Tangíveis; Confiabilidade; Garantia; 

Capacidade de Resposta e Empatia. 
Loureiro e González 

(2009) 
Adaptação do 
SERVQUAL 

Alojamentos Rurais 
na Espanha e em 

Portugal 

Aspectos Tangíveis; Profissionalismo; Oferta 
Básica; Ambiente Rural e Regional e Oferta 

Complementar. 
Law e Yip (2010) SERVQUAL Hotéis Termais e 

Resorts na China 
Aspectos Tangíveis; Capacidade de Resposta; 

Confiabilidade; Segurança e Empatia. 
Markovic e Raspor 

(2010) 
Adaptação do 
SERVQUAL 

Hotéis na Croácia Confiabilidade; Capacidade de Resposta; Empatia; 
Garantia; Competência do Pessoal; Acessibilidade 

e Aspectos Tangíveis. 
Yilmaz (2010a) SERVQUAL Hotéis na Turquia Aspectos Tangíveis; Garantia; Empatia; Segurança 

e Capacidade de Resposta. 
Maske, Souza e Meira 

(2011) 
Adaptação do 
SERVQUAL 

Hotéis em Balneário 
Camboriú, Brasil 

Aspectos Tangíveis; Adequação da Oferta de 
Serviço; Compreensão e Cuidados; Confiança e 

Conveniência. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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 De acordo com as informações expostas no Quadro 13, foram localizados nas bases de 

dados EBSCO e CAPES, 14 artigos que realizaram pesquisas em empresas do ramo hoteleiro 

abordando a temática qualidade, através da ferramenta SERVQUAL e suas adaptações, nos 

últimos dez anos. Nota-se que os pesquisadores Fernández e Bedia realizaram três estudos 

utilizando uma adapatação do modelo SERVQUAL para avaliar a qualidade dos serviços 

prestados pelos hotéis da Espanha, sendo um deles voltado às dimensões e medições do 

modelo, o outro sobre a classificação hoteleira e o último sobre a avaliação da qualidade dos 

hotéis de um destino turístico. Outra questão a ser destacada é a existência de duas pesquisas 

realizadas em hotéis de Balneário Camboriú, avaliando as mesmas dimensões. Uma delas foi 

realizada por Anjos e Abreu (2009) e a outra por Maske, Souza e Meira (2011). 

 

 

2.5.3.2 SERVPERF 
 

 Outra ferramenta utilizada para mensurar o grau de satisfação dos clientes em 

empresas prestadoras de serviço é o SERVPERF, sendo que o mesmo avalia a qualidade 

apenas através das percepções dos consumidores acerca dos serviços prestados (ANJOS; 

ABREU, 2009; CRONIN; TAYLOR, 1992; LEE et al., 2004; LI, 2010; LUK; LAYTON, 

2004; SALAZAR; COSTA; RITA, 2005; YILMAZ, 2010b). Este modelo fornece um índice 

longitudinal das percepções de qualidade dos serviços, sendo considerado um instrumento 

funcional, que pode fornecer aos gestores, a medição da performance global da qualidade do 

serviço percebida pelos clientes (LEE et al., 2004; SILVA; MENDES; GUERREIRO, 2001). 

 Por isso, vários autores (CRONIN; TAYLOR, 1992; LEE et al., 2004; LUK; 

LAYTON, 2004; SALAZAR; COSTA; RITA, 2005; YILMAZ, 2010b) defendem a ideia de 

que o modelo SERPERF é melhor do que o SERVQUAL, comprovando suas teorias, através 

de pesquisas empíricas. O Quadro 14 apresenta estudos realizados nos últimos dez anos, os 

quais foram coletados nas bases de dados EBSCO e CAPES, que utilizaram a ferramenta 

SERVPERF para avaliar os serviços prestados por empresas hoteleiras. 
 
Quadro 14: Pesquisas realizadas no setor hoteleiro utilizando a ferramenta SERVPERF nos últimos dez anos 

AUTOR / ANO FERRAMENTA SETOR DIMENSÕES AVALIADAS 
Li (2010) SERVPERF Hotéis na China Aspectos Tangíveis; Confiabilidade; Garantia; 

Empatia e Capacidade de Resposta. 
Yilmaz (2010b) SERVPERF Hotéis na Turquia Aspectos Tangíveis; Empatia; Garantia; 

Confiabilidade e Capacidade de Resposta. 
Khattab e 

Aldehayyat (2011) 
SERVPERF Hotéis na Jordânia Aspectos Tangíveis; Confiabilidade; Empatia; 

Garantia e Capacidade de Resposta. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Nota-se que o pesquisador Yilmaz realizou no ano de 2010 um estudo utilizando o 

método SERVQUAL e outro utilizando o SERPERF em hotéis na Turquia, avaliando as 

mesmas dimensões. Ele comenta que a ferramenta SERVQUAL possui algumas limitações na 

sua aplicabilidade. Lee et al. (2004), Luk e Layton (2004) e Salazar, Costa e Rita (2005) 

também realizaram pesquisas utilizando as duas ferramentas de medição da qualidade, porém 

fizeram as comparações em um mesmo estudo. Os autores também concordam que o modelo 

SERVPERF tem melhor aplicabilidade do que o SERVQUAL. O Quadro 15 apresenta um 

esboço destes três estudos encontrados nas bases de dados EBSCO e CAPES, realizados nos 

últimos dez anos, os quais utilizaram as duas ferramentas de medição na mesma investigação. 
 
Quadro 15: Pesquisas realizadas no setor hoteleiro comparando os modelos SERVQUAL e SERVPERF. 

AUTOR / ANO FERRAMENTA SETOR DIMENSÕES AVALIADAS 
Lee, Lee, Lee, Park 

e Moon (2004) 
SERVQUAL e 

SERVPERF 
Hotéis na Coreia Aspectos Tangíveis; Empatia; Garantia; 

Confiabilidade e Capacidade de Resposta. 
Luk e Layton 

(2004) 
Adaptação do 
SERVQUAL e 

SERVPERF 

Hotéis (Serviço de 
Quarto) 

Empatia; Capacidade de Resposta; Garantia; 
Aspectos Tangíveis; Resultados; 
Confiabilidade e Necessidades. 

Salazar, Costa e 
Rita (2005) 

SERVQUAL e 
SERVPERF 

Cadeias de Hotéis 
em Portugal 

Capacidade de Resposta; Segurança; Confiança; 
Empatia e Elementos Tangíveis. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

2.5.3.3 Modelo de Excelência EFQM 

 

A Fundação Europeia de Gestão da Qualidade (EFQM) foi fundada em 1988, em 

Bruxelas, na Bélgica, pelos presidentes de 14 grandes companhias. Atualmente possui mais 

de 500 membros entre pequenas, médias e grandes empresas de 55 países. Esta fundação, sem 

fins lucrativos, acredita que a chave para o sucesso está nos relacionamentos comerciais, 

através do compartilhamento de informações, conhecimentos e experiências. O seu objetivo é 

fazer com que as organizações europeias sejam reconhecidas como referência para o 

crescimento econômico sustentável (EFQM, 2012). 

A ferramenta de auto avaliação da qualidade foi criada em 1992, com o objetivo de 

aumentar a competitividade das organizações através da promoção de padrões elevados de 

gestão, os quais visam o aprendizado comum (MARTINS; WALTER; MARTINS, 2007). O 

modelo possui 09 critérios  de  avaliação,  distribuídos  em  “meios”   (maneira como a empresa 

organiza o trabalho) e   “resultados” (efeito ocorrido em todos os envolvidos), conforme 

descrito na Figura 01. Cada um dos 09 critérios possui vários subcritérios, totalizando 32 

itens. Este modelo parte  da  premissa  de  que  um  bom  desempenho  nos  “meios”  conduzirá  a  

melhores  “resultados”  (EFQM,  2012). 
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 Figura 01: Modelo de Excelência EFQM. 

 

 Fonte: EFQM – European Foundation for Quality Management (2012). 
 

Os critérios dos “meios”  são compostos por liderança; pessoas; estratégias; parcerias e 

recursos; processos, produtos e serviços. Os critérios dos “resultados”   são   compostos   por  

resultados nas pessoas; resultados nos clientes; resultados na sociedade; resultados chave do 

desempenho. O modelo EFQM é composto por um sistema de pontuação, que se encontra 

dividido em 50% para os meios e 50% para os resultados, tendo cada critério uma ponderação 

específica, em função da importância atribuída, capaz de comparar a organização entre si 

(EHRLICH, 2006). O Quadro 16 apresenta a descrição detalhada de cada critério e suas 

devidas pontuações. 
 
Quadro 16: Descrições dos critérios do Modelo de Excelência EFQM. 

CRITÉRIO – MEIOS DESCRIÇÃO 
Liderança: 10 Como os líderes desenvolvem a missão, a visão e os valores requeridos para o 

sucesso da organização e os implementam através de ações e comportamentos 
apropriados, através do envolvimento pessoal em assegurar que o sistema de gestão 

da organização esteja sendo corretamente desenvolvido e implementado. 

Pessoas: 09 Como a organização gere e desenvolve o conhecimento e o pleno potencial dos 
seus colaboradores, quer em nível individual, das equipes ou da organização como 
um todo e planeja estas atividades de forma a apoiar a sua política e estratégia e a 

operacionalidade efetiva dos seus processos. 

Estratégias: 08 Como a organização implementa a sua missão e visão através de uma estratégia 
clara, centrada nas partes interessadas e suportada por políticas, planos, objetivos, 

metas e processos. 

Parcerias e Recursos: 09 Como a organização planeja e gere as suas parcerias externas e os recursos internos 
de forma a apoiar a sua política e estratégia e a operacionalidade efetiva dos seus 

processos. 

Processos, Produtos e Serviços: 14 Como a organização concebe, gere e melhora os seus processos, de forma a apoiar 
a sua política e estratégia e de modo a satisfazer completamente e a gerar valor aos 

seus clientes e demais partes interessadas. 

CRITÉRIO – RESULTADOS DESCRIÇÃO 
Resultados nas Pessoas: 09 O que a organização pretende oferecer aos seus colaboradores. 

Resultados nos Clientes: 20 O que a organização pretende oferecer aos seus clientes externos. 

Resultados na Sociedade: 06 O que a organização pretende oferecer à sociedade, quer em nível local, nacional e 
internacional, conforme apropriado. 

Resultados Chave Desempenho: 15 O que a organização pretende fazer para atingir o desempenho planejado. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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O Modelo de Excelência EFQM surgiu para estimular e auxiliar os gestores na 

aplicação dos princípios da excelência organizacional, através da melhoria da competitividade 

da indústria europeia e com isso, fechar a lacuna entre a competitividade da Europa, Estados 

Unidos e Japão. O modelo considera que as organizações excelentes são aquelas que 

conseguem atingir e manter níveis superiores de desempenho, que atendam ou excedam as 

expectativas de todos os seus stakeholders, ou seja, de todas as pessoas envolvidas no 

processo, sejam elas colaboradores, clientes, fornecedores, sociedade em geral e até mesmo os 

seus concorrentes (EFQM, 2012). 

A estrutura do modelo começa apresentando a liderança como o primeiro critério dos 

meios. As organizações excelentes possuem líderes capazes de projetar o futuro, agindo como 

modelos para os demais colaboradores. Os líderes são considerados pessoas flexíveis e 

confiáveis, responsáveis por assegurar o sucesso contínuo da organização. A liderança é 

fundamental para orientar e motivar a organização no alcance da qualidade (EFQM, 2012). 

Para Hourneaux Junior, Correa e Maximiano (2006) a liderança consiste nos aspectos 

envolvidos com a missão, visão, valores e ética, que moldam a cultura da excelência, 

desenvolvendo e melhorando a gestão da organização. Eles interagem com clientes, parceiros 

e representantes da sociedade, reforçando a cultura da excelência. 

A valorização das pessoas é outra característica das organizações excelentes. Elas 

criam uma cultura que permita o desenvolvimento e capacitação profissional, de forma que 

motivem as pessoas, através da comunicação e reconhecimento, fazendo com que elas 

utilizem suas habilidades e conhecimentos para o benefício da organização. É muito 

importante investir no capital humano, incentivando e fornecendo formação para que 

consigam demonstrar todo o seu potencial no alcance dos objetivos organizacionais (EFQM, 

2012). A gestão e o desenvolvimento do conhecimento e do potencial dos colaboradores 

garantem a operacionalidade dos processos e a execução da política e estratégia definida pela 

organização (HOURNEAUX JUNIOR; CORREA; MAXIMIANO, 2006). 

No que diz respeito à estratégia, as organizações excelentes implementam a sua 

missão e visão de forma focada nos stakeholders, em suas necessidades e expectativas, atuais 

e futuras, desenvolvendo plenamente as suas políticas, planos e objetivos. A estratégia deve 

ser planejada de forma a atingir o sucesso da organização, através da adequação ao mercado e 

ao setor que opera (EFQM, 2012). Ela deve ser desenvolvida, revisada e atualizada, buscando 

enfatizar os indicadores de desempenho e as atividades relacionadas com a sua mensuração 

(HOURNEAUX JUNIOR; CORREA; MAXIMIANO, 2006). 
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As parcerias e recursos são planejados e gerenciados com o objetivo de atender todos 

os stakeholders envolvidos, apoiando a estratégia, as políticas e o funcionamento eficaz dos 

processos dentro da organização e diminuindo os impactos sociais e ambientais. A formação 

de parcerias traz uma maior consistência à condução da política e estratégia e uma eficaz 

operacionalização dos processos. O planejamento é desenvolvido em função do presente e do 

futuro, tendo em conta as necessidades da organização, da comunidade e do ambiente 

(EFQM, 2012). Segundo Hourneaux Junior, Correa e Maximiano (2006) deve existir uma 

supervisão das instalações, equipamentos e materiais, através da gestão financeira e 

tecnológica, as quais geram informação e conhecimento. 

As organizações excelentes gerenciam e buscam melhorar os processos, produtos e 

serviços de forma a agregar valor para os clientes e todas as demais partes interessadas. Os 

processos de uma organização devem ser feitos sempre em função dos stakeholders 

envolvidos, pois desta forma é possível responder às suas expectativas. Subjacente a isto, está 

uma lógica de dinâmica, visto que as necessidades não são estáticas. Por isso, os processos 

devem que ser constantemente revistos, analisados e atualizados para que as organizações 

permaneçam competitivas no mercado (EFQM, 2012). Eles devem ser melhorados 

constantemente, através da inovação, satisfazendo as necessidades e expectativas dos clientes, 

garantindo desta forma, um relacionamento no longo prazo (HOURNEAUX JUNIOR; 

CORREA; MAXIMIANO, 2006). 

O resultado nas pessoas (colaboradores da organização) terá impacto direto na 

qualidade do serviço, já que ele depende da interação existente entre os diversos profissionais 

da organização e do relacionamento destes com o cliente. Para que sejam obtidos bons 

resultados neste critério, é fundamental desenvolver as capacidades, as competências e as 

potencialidades dos colaboradores da organização. O critério com maior pontuação é o 

resultado nos clientes, uma vez que evidencia o foco dado ao cliente e consequentemente à 

sua satisfação. Os resultados  na sociedade também são pontuados e traduzem o impacto da 

organização na sociedade local, nacional e/ou internacional. Os resultados chave do 

desempenho se encontram ao mensurar a performance planejada pela organização (CORTE, 

2009). 

 Os resultados nas pessoas, nos clientes e na sociedade possuem analogia com a 

percepção dos elementos que pertencem à organização. Eles são identificados através dos 

subcritérios de medidas da percepção e indicadores de desempenho, os quais avaliam o 

comportamento dos envolvidos e também as suas percepções com relação à organização. 

Esses resultados são alcançados através do respeito proporcionado pela organização com 
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relação a todas as pessoas envolvidas no processo. Os elementos fundamentais da política e 

estratégia das organizações excelentes são medidos de forma a atingir efeitos positivos em 

relação aos resultados chave do desempenho, tendo em vista os objetivos organizacionais. 

Eles também são identificados através de dois subcritérios: resultados chave do desempenho e 

indicadores chave do desempenho (EFQM, 2012). 

Os resultados excelentes nos quesitos pessoas, clientes, sociedade e desempenho são 

alcançados através da liderança na condução da política e estratégia, a qual é transferida 

através das pessoas, das parcerias e recursos e dos processos. O modelo EFQM, conforme 

descrito na Figura 01, é dinâmico e está em constante movimento. As setas indicam que os 

resultados apoiam os meios, através da inovação, criatividade e aprendizagem, os quais fazem 

com que sejam produzidos melhores resultados e com isso, o progresso da organização. Desta 

forma, pode-se concluir que os resultados são causados pelos meios, que por sua vez, são 

melhorados utilizando o feedback dos resultados (EFQM, 2012). 

O modelo EFQM é flexível em termos de aplicação, o qual reconhece a existência de 

vários caminhos e abordagens para se atingir os resultados. Ele tem contribuído para que as 

organizações tenham melhorado seus sistemas de gestão e com isso, alcançado a eficiência, 

eficácia e vantagem competitiva, assegurando sustentabilidade no longo prazo (MENDES, 

2004). O modelo revela uma lógica de aplicação que o torna de grande auxilio para o 

progresso das organizações, ou seja, para a qualidade da gestão. O exercício de auto avaliação 

é hoje reconhecido como de grande utilidade no suporte às ações de melhoria organizacional, 

uma vez que permite identificar os pontos fortes e as oportunidades de melhoria, servindo 

como base para a tomada de decisão e estabelecimento de planos de ação (EFQM, 2012). 

Existem várias adaptações do instrumento de auto avaliação proposto pelo modelo 

EFQM, as quais foram desenvolvidas para alguns contextos específicos. Elas são capazes de 

avaliar o grau de satisfação dos clientes e comparar os resultados, com a qualidade percebida 

pelos colaboradores, atuar como uma base para processos estratégicos, identificar atividades 

de melhoria e controlar a competitividade organizacional, com o auxílio das práticas de 

benchmarking (CAMISÓN, 1996). Para que o exercício de auto avaliação atinja o sucesso 

pretendido pela organização, é necessário o envolvimento de todos os seus gestores, através 

de uma profunda reflexão das suas percepções da realidade (MENDES, 2004). 

Dada à amplitude do modelo, a sua aplicação envolve todas as dimensões da 

organização: pessoas (gestores, técnicos e demais colaboradores), processos (de liderança, de 

estratégia e planejamento, de gestão de pessoas, de gestão dos recursos, de produção, de 

prestação de serviços) e resultados (nos clientes, nas pessoas, na sociedade, no desempenho). 
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Devido à transversalidade, este modelo envolve diferentes setores dentro da organização, 

devendo ser entendido como um esforço de equipe que conduz a uma análise crítica sobre os 

procedimentos realizados (causas) e resultados obtidos (efeitos). É importante salientar, que a 

avaliação dos processos é considerada mais importante do que dos resultados, uma vez que a 

causa exerce influência - positiva ou negativa - no efeito (TUTUNCU; KUCUKUSTA, 2010). 

O modelo EFQM utiliza a lógica designada RADAR (Resultado, Abordagem, 

Desdobramento, Avaliação e Revisão) para realizar a avaliação dos serviços. Ela é uma 

poderosa ferramenta de gestão, a qual consiste em um quadro de avaliação que fornece uma 

abordagem estruturada para questionar o desempenho de uma organização. O seu objetivo é 

determinar os resultados, através dos objetivos definidos pela estratégia. Planejar e 

desenvolver um conjunto integrado de abordagens, para fornecer os resultados requeridos 

tanto no presente como no futuro. Implantar as abordagens de uma forma sistemática, para 

garantir a sua implementação. Avaliar e aperfeiçoar as abordagens implantadas, através da 

análise dos resultados alcançados e das atividades de aprendizagem (EFQM, 2012). A Figura 

02 demonstra as interrelações da lógica RADAR. 

 
 Figura 02: Lógica RADAR. 

 
 Fonte: EFQM – European Foundation for Quality Management (2012). 
 

 O Modelo de Excelência EFQM baseia-se em conjunto de conceitos fundamentais de 

excelência, compostos por 08 critérios: orientação para os resultados; focalização no cliente; 

liderança e constância de propósitos; gestão por processos e por fatos; desenvolvimento e 

envolvimento das pessoas; aprendizagem, inovação e melhoria contínuas; desenvolvimento de 

parcerias; responsabilidade social corporativa. Eles são os responsáveis pelo alcance da 

excelência sustentável de qualquer organização e podem servir como base para descrever os 
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atributos de uma cultura organizacional, bem como uma linguagem comum para a gerência 

(CORTE, 2009). A Figura 03 mostra as interrelações dos conceitos fundamentais de 

excelência descritos acima. 

 
 Figura 03: Conceitos Fundamentais de Excelência. 

 
 Fonte: EFQM – European Foundation for Quality Management (2012). 
 

 A aplicação dos conceitos fundamentais de excelência citados acimas, exige a prática 

da auto avaliação contínua, sendo reconhecida como de grande utilidade no processo de 

melhoria permanente (CORTE, 2009). Abaixo serão apresentadas as descrições de cada um 

dos 08 critérios, segundo EFQM (2012): 

 

a) Orientação para os Resultados: a excelência obtém-se através de um equilíbrio de 

satisfações. A organização monitora e antecipa as necessidades de todos os stakeholders e 

analisa o desempenho de outras organizações. 

 

b) Focalização no Cliente: a organização centraliza-se na procura da satisfação das 

necessidades atuais e das expectativas futuras dos seus clientes e responde de forma rápida e 

eficiente quando algo está errado. A organização mantém excelentes relações com os clientes 

e compreende as vantagens competitivas das outras organizações. 

 

c) Liderança e Constância de Propósitos: ao proporcionarem clareza e unidade nos 

propósitos, os líderes criam o ambiente apropriado para a organização e para os seus 

colaboradores se destacarem pela excelência. Lideram pelo exemplo que transmitem, 
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reconhecendo os seus stakeholders e trabalhando conjuntamente com eles, em atividades de 

melhoria, adaptando o rumo da organização. 

 

d) Gestão por Processos e por Fatos: a implementação sistemática de políticas, estratégias, 

objetivos e planejamento da organização é conseguida e assegurada através de um conjunto de 

processos claramente definido e integrado. As decisões relacionadas às operações correntes e 

ao planejamento de ações de melhoria são tomadas com base em informação fiável, que deve 

incluir as percepções das diversas partes interessadas e o desempenho de outras organizações. 

 

e) Desenvolvimento e Envolvimento das Pessoas: partilha de valores e cultura de confiança, 

responsabilização e delegação de autoridade, que encoraje o envolvimento de todas as 

pessoas, para criar oportunidades de melhoria. É preconizado e apoiado o desenvolvimento 

pessoal, permitindo a libertação do seu potencial e o preparo para a mudança. 

 

f) Aprendizagem, Inovação e Melhoria Contínuas: realização de benchmarking interno e 

externo para aprender com o seu desempenho e com o dos outros. As pessoas partilham o 

conhecimento com toda a organização e procuram oportunidades de inovação e melhorias 

contínuas, que tragam valor acrescentado. 

 

g) Desenvolvimento de Parcerias: as parcerias podem ser estabelecidas com os clientes, a 

sociedade, os fornecedores e até mesmo com a concorrência. Ela deve ser baseada em 

confiança, partilha de valores e integração de esforços e converge em benefícios mútuos bem 

definidos. 

 

h) Responsabilidade Social Corporativa: promovem ativamente a responsabilidade social e a 

sustentabilidade ecológica e diligenciam no sentido de minimizar qualquer impacto adverso 

na comunidade local. Através do envolvimento dos stakeholders, satisfazem e excedem as 

expectativas e as regulamentações das comunidades. 

 

 O modelo EFQM, através da utilização dos 09 critérios, da lógica RADAR e dos 

conceitos fundamentais de excelência, tem como objetivo identificar os pontos fortes e as 

áreas para melhoria das organizações, com relação aos seus objetivos estratégicos. Esta 

análise facilita a definição e priorização de planos de melhoria, para alcançar um crescimento 

sustentável e um melhor desempenho organizacional (EFQM, 2012). 



73 
 

Existem inúmeros benefícios gerados pela utilização do Modelo de Excelência EFQM. 

Dentre eles, podemos destacar: satisfação e lealdade dos clientes, sucesso dos líderes, bom 

senso de propósito em toda organização, mudanças constantes e bem gerenciadas, 

comprometimento e motivação de todos os stakeholders envolvidos, fluxo crescente de ideias, 

utilização de forma otimizada dos dados, eficiência na operação, orgulho e desejo que 

impulsiona a melhoria, inovação como normatização e excelência nos resultados, através do 

bom desempenho financeiro (EFQM, 2012). 

 

 

2.5.3.4 Modelo de Excelência EFQM: Investigações 

 

 A utilização do Modelo de Excelência EFQM em pesquisas teóricas e empíricas 

começou a ser realizada em meados da década de 1990, ou seja, logo após a sua criação. 

Entretanto, de acordo com informações obtidas nas bases de dados internacionais EBSCO e 

CAPES, a maioria dos estudos ainda estão restritos ao continente europeu. Nota-se também 

que a partir do ano de 2005 o número de artigos publicados começou a se intensificar, 

principalmente os voltados para a avaliação da qualidade das indústrias e empresas 

prestadoras de serviços em geral. 

O Quadro 17 destaca alguns autores que realizaram investigações voltadas à utilização 

do Modelo de Excelência EFQM como foco principal ou em comparação com outros modelos 

de avaliação da qualidade e/ou desempenho. Alguns estudos realizaram o aprofundamento 

teórico do modelo, outros o colocaram na prática, em indústrias e prestadoras de serviços em 

geral. Os artigos foram extraídos da base de dados de periódicos científicos EBSCO e do 

portal de periódicos da CAPES. O recorte temporal utilizado é do ano de 1995 à 2011. 
 
Quadro 17: Relação dos autores que realizaram estudos voltados à utilização do Modelo de Excelência EFQM. 

TEMA AUTORES 

Teoria: 36 Artigos Black e Crumley (1997); Wilkinson e Dale (1999); Eskildsen e Dahlgaard 
(2000); Russell (2000); Nabitz, Severens, Brink e Jansen (2001); Sandbrook 
(2001); Seghezzi (2001); Yang, Dale e Siow (2001); Martín-Castilla (2002); 
Oakland, Tanner e Gadd (2002); Oger e Platt (2002); Mackerron, Masson e 
Mcglynn (2003); Marrewijk e Hardjono (2003); Nijhof, Cludts, Fisscher e Laan 
(2003); Wongrassamee, Gardiner e Simmons (2003); Xu e Yang (2003); 
Zwetsloot (2003); Conti (2004); Hardjono e Klein (2004); Kristensen e 
Westlund (2004); Ruiz-Carrillo e Fernández-Ortiz (2005); Rusjan (2005); 
Ehrlich (2006); Civcisa (2007); Vijande e González (2007); Wilford (2007); 
Dror (2008); Langroudi e Jandaghi (2008); Pilcher e Jack (2008); Elizalde 
(2009); Barraza, Pujol e Heras (2010); Sokovic, Pavletic e Pipan (2010); 
Bandyopadhyay (2011); Miroslav, Jirí e Premysl (2011); Shahin e Pourbahman 
(2011); Tavana, Yazdi, Shiri e Rappaport (2011). 
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Serviço: 35 Artigos Maisey e Pupius (1997); Wright (1997); Farrar (2000); Nabitz, Klazinga e 
Walburg (2000); Shaw (2000); Mcfarlane (2001); Moeller (2001); Rosa, 
Saraiva e Diz (2003); Zekeviciene (2003); Calvo-Mora, Leal e Roldán (2005); 
Eti, Ogaji e Probert (2006); Kennedy, Kelleher e Quigley (2006); Nabitz, 
Schramade e Schippers (2006); Ramona e Emanoil (2006); Río, Feliu, Roch, 
Sánchez, Ordóñez, Caballero e Barón (2006); Sánchéz, Letona, González, 
García, Darpón e Garay (2006); Vallejo, Saura, Sunol, Kazandjian, Ureña e 
Mauri (2006); Balagué (2007); Baza (2007); Jeskanen-Sundstrom (2007); 
Minkman, Ahaus e Huijsman (2007); Öz e Toker (2007); Sanguesa, Mateo e 
Ilzarbe (2007); Vallejo, Sancho, Domínguez, Ayuso, Méndez, Romo, Ontoria, 
Rodriguez, Seriña e Arango (2007); Antunes, Pires e Machado (2008); Jusoh, 
Yusoff e Mohtar (2008); Tejedor, Elola e Tejedor (2008); Trabada (2008); 
Nabitz, Jansen, Voet e Brink (2009); Tejedor (2009); Janes e Dolinsek (2010); 
Pérez, Minguet e Freire (2010); Smutná e Farana (2010); Gharakhani, Rasouli e 
Babakhani (2011); Gorji e Siami (2011). 

Indústria: 28 Artigos Oakland e Beardmore (1995); Dijkstra (1997); Wilkes e Dale (1998); Westlund 
(2001); Thomas e Webb (2003); Hill e Huq (2004); Soltani, Meer e Williams 
(2004); Casadesús e Saizarbitoria (2005); Cragg (2005); Robinson, Carrillo, 
Anumba e Al-Ghassani (2005); Soltani, Meer e Williams (2005); Hafeez, Malak 
e Abdelmeguid (2006); Saizarbitoria (2006); Tutuncu e Kucukusta (2007); 
Haffer e Kristensen (2008); Michalska (2008); Vijande e González (2008); 
Heras, Marimon e Casadesús (2009); Kazemi, Khlilou e Eshlaghy (2009); 
Vijande e González (2009); Gutiérrez, Torres e Molina (2010); Jalaliyoon, 
Taherdoost e Zamani (2010); Milichovsky (2010); Mojdehi (2010); Sadeh e 
Arumugam (2010); Tutuncu e Kucukusta (2010); Lu, Irajpour, Hamidi e Mavi 
(2011); Yaghoubi, Bandeii e Moloudi (2011). 

Hotelaria: 04 Artigos Camisón (1996); Soriano (1999); Robaina e Rodriguez (2007); Sozuer (2011). 

Turismo: 02 Artigos Go e Govers (2000); Woods e Deegan (2003). 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Alguns dos artigos destacados acima realizaram estudos comparativos entre o EFQM e 

o Balanced Scorecard no setor automobilístico (JALALIYOON; TAHERDOOST; ZAMANI, 

2010), em hospitais (TEJEDOR; ELOLA; TEJEDOR, 2008; TEJEDOR, 2009), em institutos 

de estatísticas (JESKANEN-SUNDSTROM, 2007) e em indústrias diversas (ROBINSON et 

al., 2005; YAGHOUBI; BANDEII; MOLOUDI, 2011). Alguns autores efetuaram a revisão 

teórica destes dois modelos (DROR, 2008; WONGRASSAMEE; GARDINER; SIMMONS, 

2003) com o objetivo de desenvolver uma abordagem coerente para responder às mudanças 

do mercado, destacando o papel da aprendizagem e da gestão do conhecimento no alcance de 

soluções inovadoras para manter a vantagem competitiva. Contudo, os autores citados acima 

concordam que o Balanced Scorecard é considerado apenas um instrumento de orientação, o 

qual avalia o desempenho organizacional, enquanto que o EFQM é uma ferramenta de gestão 

estratégica muito mais complexa. 

 Os prêmios Malcolm Baldrige e Deming também foram comparados ao EFQM em 

estudos que utilizaram a auto avaliação para medir a qualidade dos serviços prestados por 
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indústrias em geral (KAZEMI; KHLILOU; ESHLAGHY, 2009; OAKLAND; 

BEARDMORE, 1995; TUTUNCU; KUCUKUSTA, 2010), na pequena empresa (CRAGG, 

2005), na área da saúde (MINKMAN; AHAUS; HUIJSMAN, 2007; TEJEDOR, 2009) e no 

aprofundamento teórico (DROR, 2008; OGER; PLATT, 2002; WILFORD, 2007). Os autores 

concordam que apesar dos três modelos serem considerados importantes ferramentas de 

gestão, que utilizam a auto avaliação como principal instrumento de medição da qualidade, os 

prêmios Malcolm Baldrige e Deming focam na satisfação dos funcionários e clientes, 

analisando os seus resultados. Eles reconhecem o bom desempenho da organização, porém 

não incentivam à excelência. Enquanto que o EFQM realiza uma avaliação global da 

organização, através da análise dos seus meios e dos seus resultados, em busca da excelência 

organizacional. 

 Outro modelo comparado ao EFQM nos estudos descritos no quadro anterior é o Six 

Sigma. Alguns autores realizaram estudos baseados na análise teórica dos modelos 

(BANDYOPADHYAY, 2011; SHAHIN; POURBAHMAN, 2011; SOKOVIC; PAVLETIC; 

PIPAN, 2010), enquanto outros na auto avaliação dos serviços prestados por indústrias em 

geral (GUTIÉRREZ; TORRES; MOLINA, 2010). Contudo, os autores concordam que o Six 

Sigma serve como uma ferramenta de auxílio ao EFQM, uma vez que seu foco principal está 

na melhoria dos processos e eliminação dos defeitos, com o objetivo de aumentar a 

rentabilidade da organização. O modelo EFQM é mais abrangente, direcionando seus esforços 

também aos resultados, para garantir a qualidade global dos serviços prestados pelas 

organizações. 

 Indiscutivelmente as normas técnicas ISO 9000 foi o modelo de gestão da qualidade o 

qual gerou um maior número de artigos comparativos com o EFQM. Alguns autores 

aplicaram o modelo EFQM e a certificação ISO 9000 para avaliar o desempenho de indústrias 

diversas (CASADESÚS; SAIZARBITORIA, 2005; GUTIÉRREZ; TORRES; MOLINA, 

2010; HERAS; MARIMOM; CASADESÚS, 2009; SAIZARBITORIA, 2006; VIJANDE; 

GONZÁLEZ, 2009), de pequenas e médias empresas (THOMAS; WEBB, 2003), de serviços 

voltados à gestão esportiva (PÉREZ; MINGUET; FREIRE, 2010), do ensino superior 

(RAMONA; EMANOIL, 2006), de serviços voltados à área da saúde (ANTUNES; PIRES; 

MACHADO, 2008; SANGUESA; MATEO; ILZARBE, 2007) e dos serviços hoteleiros 

(ROBAINA; RODRIGUEZ, 2007). Outros artigos realizaram o aprofundamento teórico dos 

modelos (CIVCISA, 2007; CONTI, 2004; RUSSELL, 2000; SEGHEZZI, 2001; VIJANDE; 

GONZÁLEZ, 2007; WILKINSON; DALE, 1999; ZWETSLOOT, 2003). 
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 As normas ISO 9000 são vistas como um guia sistemático de boas práticas, o qual 

identifica e compreende o funcionamento da organização (VIJANDE; GONZÁLEZ, 2007). É 

uma ferramenta que serve para auxiliar as empresas a desenvolverem sistemas de gestão da 

qualidade, ou seja, um primeiro passo em busca da excelência (RAMONA; EMANOIL, 2006; 

RUSSELL, 2000). Contudo, a maioria dos autores concorda que o EFQM é mais abrangente 

do que as normas ISO 9000, uma vez que o primeiro é um modelo de gestão da qualidade, 

baseado em uma metodologia de melhoria contínua, enquanto que o último é uma normativa 

internacional para a garantia da qualidade (CONTI, 2004; MENDES, 2004; RUSSELL, 2000; 

WILKINSON; DALE, 1999). 

Ambas ferramentas são voltadas às melhores práticas de gestão do desempenho, 

procurando valorizar aspectos como liderança e satisfação dos clientes, através da 

formalização e melhoria de seus procedimentos (CASADESÚS; SAIZARBITORIA, 2005; 

CIVCISA, 2007; WILKINSON; DALE, 1999). Por isso não são consideradas abordagens 

contraditórias e sim complementares (MENDES, 2004). Entretanto, o EFQM enfatiza a 

melhoria dos processos, produtos e serviços não apenas com o objetivo de formalizar os 

procedimentos e melhorar a qualidade, como também com o intuito de alcançar a excelência 

organizacional e aumentar a competitividade (CASADESÚS; SAIZARBITORIA, 2005). As 

normas ISO 9000, além de serem processos muito burocráticos (VIJANDE; GONZÁLEZ, 

2007), o seu efeito direto nos resultados econômicos não é claro (SAIZARBITORIA, 2006). 

 O EFQM também foi utilizado em estudos os quais criaram novas ferramentas de 

avaliação da qualidade, baseadas nos seus princípios, voltadas para indústrias (DIJKSTRA, 

1997; LU et al., 2011; MOJDEHI, 2010), instituições de ensino (ROSA; SARAIVA; DIZ, 

2003; SMUTNA; FARANA, 2010) e hospitais (NABITZ et al., 2009; SANGUESA; 

MATEO; ILZARBE, 2007; VALLEJO et al., 2006). Outros pesquisadores utilizaram o 

EFQM em suas investigações teóricas, comparando com diversos outros modelos regionais e 

propondo uma nova ferramenta de avaliação da qualidade (MARREWIJK; HARDJONO, 

2003; NIJHOF et al., 2003; TAVANA et al., 2011; YANG; DALE; SIOW, 2001). 

Alguns artigos discutiram a aplicabilidade do EFQM, através da análise da satisfação 

dos clientes de indústrias (OAKLAND; BEARDMORE, 1995) e de hospitais (BAZA, 2007; 

TEJEDOR; ELOLA; TEJEDOR, 2008). Outros analisaram a satisfação dos funcionários de 

indústrias (GUTIÉRREZ; TORRES; MOLINA, 2010; HAFFER; KRISTENSEN, 2008; 

TUTUNCU; KUCUKUSTA, 2010) e também de hospitais (BAZA, 2007; NABITZ et al., 

2009). Alguns autores discutiram a contribuição dos funcionários para o desempenho 

organizacional, uma vez que são considerados a base para a vantagem competitiva do novo 
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milênio (SOLTANI; MEER; WILLIAMS, 2004). Outros apresentaram quadros comparativos 

entre a satisfação dos colaboradores de pequenas e grandes empresas (HILL; HUQ, 2004). 

Também foram localizados artigos que discutiram aspectos que influenciam a satisfação dos 

funcionários através do aprofundamento teórico (EHRLICH, 2006; ESKILDSEN; 

DAHLGAARD, 2000). 

Aspectos voltados à liderança também são temas encontrados nas investigações acerca 

do EFQM nas revisões teóricas (CIVCISA, 2007), na avaliação da qualidade das indústrias 

(KAZEMI; KHLILOU; ESHLAGHY, 2009) e das pequenas e médias empresas (SADEH; 

ARUMUGAM, 2010), uma vez que as ações praticadas pelos líderes inspiram e influenciam 

os demais colaboradores. Alguns artigos teóricos analisaram aspectos como responsabilidade 

social e sustentabilidade corporativa (HARDJONO; KLEIN, 2004; KRISTENSEN; 

WESTLUND, 2004; MARREWIJK; HARDJONO, 2003; ZWETSLOOT, 2003), defendendo 

a integração entre informações estratégicas e operacionais, com o objetivo do alcance da 

excelência. Outros analisaram aspectos voltados às implicações éticas do modelo EFQM 

(ELIZALDE, 2009; MARTÍN-CASTILLA, 2002; NIJHOF et al., 2003), uma vez que 

abrangem os princípios universais adotados pela organização e aspectos voltados à sua 

missão, visão e valores (ELIZALDE, 2009), tendo em vista que são itens que recebem ênfase 

na avaliação da qualidade através do modelo EFQM. 

Além dos artigos citados anteriormente, pode-se perceber que grande parte dos estudos 

voltados à prestação de serviços dedica suas investigações para a área da saúde (GORJI; 

SIAMI, 2011; MOELLER, 2001; NABITZ; KLAZINGA; WALBURG, 2000; NABITZ; 

SCHRAMADE; SCHIPPERS, 2006; RÍO et.al., 2006; SÁNCHEZ et.al., 2006; SHAW, 2000; 

VALLEJO et.al., 2007), às instituições de ensino (BALAGUÉ, 2007; CALVO-MORA; 

LEAL; ROLDÁN, 2005; FARRAR, 2000; JUSOH; YUSOFF; MOHTAR, 2008; OZ; 

TOKER, 2007; ROSA; SARAIVA; DIZ, 2003; ZEKEVICIENE, 2003;) e às instituições 

públicas (ETI; OGAJI; PROBERT, 2006; GHARAKHANI; RASOULI; BABAKHANI, 

2011; JANES; DOLINSEK, 2010; KENNEDY; KELLEHER; QUIGLEY, 2006; MAISEY; 

PUPIUS, 1997; MCFARLANE, 2001; TRABADA, 2008; WRIGHT, 1997). 

O modelo EFQM utiliza a auto avaliação como ferramenta de análise dos serviços 

prestados pelas organizações em geral. Muitos autores acreditam que os colaboradores, antes 

de responderem aos questionários, devem participar de um treinamento, de preferência, com 

auditores externos, a fim de solucionar dúvidas quanto ao preenchimento dos formulários, 

evitando erros de interpretação que afetariam a análise dos resultados (CAMISÓN, 1996; 

GORJI; SIAMI, 2011; LANGROUDI; JANDAGHI, 2008; NABITZ; SCHRAMADE; 
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SCHIPPERS, 2006; RÍO et al., 2006; SÁNCHEZ et al., 2006; VALLEJO et al., 2007). A 

auto avaliação não é o fim e sim o ponto de partida para um sistema de desenvolvimento da 

qualidade, uma vez que através do feedback, proporciona aos seus colaboradores, a 

oportunidade de participação na revisão do planejamento estratégico, causando um efeito 

positivo na performance organizacional (GUTIÉRREZ; TORRES; MOLINA, 2010; 

MACKERRON; MASSON; MCGLYNN, 2003; RÍO et al., 2006; VALLEJO et al., 2007). 

 O exercício da auto avaliação estabelece um entendimento claro da organização, 

identificando as suas principais áreas para melhoria. Através do envolvimento dos 

colaboradores, é possível estimular a sua participação, aumentando com isso, o seu 

compromisso e a sua motivação, uma vez que são considerados os maiores beneficiados deste 

processo (BLACK; CRUMLEY, 1997; TUTUNCU; KUCUKUSTA, 2010). Através da auto 

avaliação é possível realizar uma revisão sistemática das atividades e processos da 

organização, identificando os pontos fortes e as áreas para melhoria de forma clara e objetiva. 

Ela é considerada um dos princípios básicos, um dos elementos essenciais do Modelo de 

Excelência EFQM, sendo vista como uma forma de medir o progresso da organização 

(GORJI; SIAMI, 2011; NABITZ; KLAZINGA; WALBURG, 2000; RUSJAN, 2005). 

Alguns autores discutem sobre a aplicabilidade e amplitude do modelo EFQM, 

considerando a existência de problemas na sua estrutura, a qual é vista como inflexível e 

genérica, necessitando de algumas adaptações. Ele mostra o estado atual da organização, não 

identificando as áreas prioritárias para melhoria, ou seja, encontra os problemas, mas não as 

soluções, pois não mostra o que deve ser feito nos meios para se chegar aos melhores 

resultados. Alguns critérios do modelo são qualitativos, difícil de serem mensurados e com 

uma pontuação de desempenho subjetiva, não existindo transparência. Devido à sua 

complexidade, nota-se a importância da organização conhecer aspectos voltados à Gestão da 

Qualidade Total para a aplicação do modelo de forma otimizada (BARRAZA; PUJOL; 

HERAS, 2010; BLACK; CRUMLEY, 1997; EHRLICH, 2006; GUTIÉRREZ; TORRES; 

MOLINA, 2010; JALALIYOON; TAHERDOOST; ZAMANI, 2010; JANES; DOLINSEK, 

2010; LANGROUDI; JANDAGHI, 2008; PÉREZ; MINGUET; FREIRE, 2010; RUSJAN, 

2005; SANDBROOK, 2001; SOLTANI; MEER; WILLIAMS, 2005; VALLEJO et al., 2006; 

YANG; DALE; SIOW, 2001; ZEKEVICIENE, 2003). 

Outro problema identificado pelos autores refere-se a existência de poucos estudos 

baseados na experiência da aplicação do EFQM. A maioria dos trabalhos estão focados em 

teorias e comparações com outros modelos. Por ser uma ferramenta de auto avaliação criada 

no continente europeu, a maior parte dos estudos foram realizados neste território, 
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impossibilitando a comparação com outras regiões do mundo (MINKMAN; AHAUS; 

HUIJSMAN, 2007; VIJANDE; GONZÁLEZ, 2008). No que diz respeito aos funcionários, 

alguns autores acreditam que não existe efeito sobre a sua motivação, uma vez que avalia o 

que ele acha da organização e não as suas aspirações. O exercício da auto avaliação dificulta o 

envolvimento dos colaboradores, inibindo-os. Por isso, o sucesso ou fracasso da aplicação do 

modelo serão determinados pela cultura corporativa e maturidade da organização como um 

todo (BARRAZA; PUJOL; HERAS, 2010; EHRLICH, 2006). 

Nota-se que a maioria dos estudos apresentou abordagem qualitativa, pois se trata da 

utilização de um modelo novo, o qual ainda existem dúvidas quanto à sua aplicabilidade. 

Alguns autores realizaram o exercício de auto avaliação através de perguntas abertas, 

utilizando como base os 09 critérios do EFQM (MICHALSKA, 2008; NABITZ; 

SCHRAMADE; SCHIPPERS, 2006; RÍO et al., 2006). Outros autores aplicaram o método 

Delphi, através de reuniões com o objetivo da troca de experiências (CASADESÚS; 

SAIZARBITORIA, 2005; SAIZARBITORIA, 2006; SORIANO, 1999). A técnica de 

entrevistas com perguntas abertas foi utilizada por alguns setores como o de turismo e 

hotelaria (GO; GOVERS, 2000; ROBAINA; RODRIGUEZ, 2007; SOZUER, 2011; 

WOODS; DEEGAN, 2003), automobilístico (JALALIYOON; TAHERDOOST; ZAMANI, 

2010), organizações de pequeno e médio porte (WILKES; DALE, 1998), de eletricidade 

(KENNEDY; KELLEHER; QUIGLEY, 2006) e organizações em geral (OAKLAND; 

BEARDMORE, 1995; ROBINSON et al., 2005). 

As pesquisas qualitativas também foram realizadas através de estudos de casos. 

Alguns autores realizaram as suas investigações no setor de saúde, comparando experiências 

ao longo dos anos (NABITZ; KLAZINGA; WALBURG, 2000; SÁNCHEZ et al., 2006). 

Outros abordaram o tema através de estudos comparativos nos serviços públicos 

(GHARAKHANI; RASOULI; BABAKHANI, 2011; MAISEY; PUPIUS, 1997). Alguns 

autores realizaram estudos de casos voltados à ética e aplicação de códigos de conduta 

(NIJHOF et al., 2003). Organizações voltadas ao setor de engenharia de construção 

(ROBINSON et al., 2005) e automobilístico (JALALIYOON; TAHERDOOST; ZAMANI, 

2010) também utilizaram técnicas de estudos de casos para realizar comparações entre seus 

desempenhos organizacionais, bem como pequenas e médias empresas para avaliar o poder do 

operário (HILL; HUQ, 2004) e destinos e hotéis europeus, para mensurar o seu grau de 

competitividade perante a concorrência (GO; GOVERS, 2000; SOZUER, 2011). 

As pesquisas quantitativas são encontradas em menor escala. A auto avaliação através 

da aplicação dos 32 subcritérios do EFQM foi realizada nos setores da saúde (MOELLER, 
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2001) e da indústria (KAZEMI; KHLILOU; ESHLAGHY, 2009) para analisar aspectos como 

desempenho organizacional e liderança, bem como no serviço público, através de estudos de 

casos, com aplicação de questionários com perguntas fechadas (JANES; DOLINSEK, 2010). 

O setor industrial (DIJKSTRA, 1997; SOLTANI; MEER; WILLIAMS, 2005) e hospitalar 

(ANTUNES; PIRES; MACHADO, 2008; JUSOH; YOSOFF; MOHTAR, 2008) também 

apresentaram estudos quantitativos através da aplicação de questionários e entrevistas com 

perguntas fechadas. Foram localizados três artigos os quais possuem abordagem qualitativa e 

quantitativa, através da aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas no setor 

industrial (DIJKSTRA, 1997; SOLTANI; MEER; WILLIAMS, 2005) e da saúde 

(ANTUNES; PIRES; MACHADO, 2008). 

 Nota-se que a utilização de questionários estruturados para a auto avaliação dos 

serviços prestados por indústrias em geral (GUTIÉRREZ; TORRES; MOLINA, 2010; 

HAFEEZ; MALAK; ABDELMEGUID, 2006; HAFFER; KRISTENSEN, 2008; HERAS; 

MARIMON; CASADESÚS, 2009; MOJDEHI, 2010; TUTUNCU; KUCUKUSTA, 2007; 

TUTUNCU; KUCUKUSTA, 2010; VIJANDE; GONZÁLEZ, 2008; VIJANDE; 

GONZÁLEZ, 2009; YAGHOUBI; BANDEII; MOLOUDI, 2011) é bastante utilizado 

atualmente, bem como por instituições voltadas à saúde (GORJI; SIAMI, 2011; NABITZ et 

al., 2009; SANGUESA; MATEO; ILZARBE, 2007; TEJEDOR; ELOLA; TEJEDOR, 2008; 

VALLEJO et al., 2007) e ao ensino superior (CALVO-MORA; LEAL; ROLDÁN, 2005; 

JUSOF; YOSOFF; MOHTAR, 2008; ROSA; SARAIVA; DIZ, 2003). No ramo hoteleiro foi 

localizado um estudo (CAMISÓN, 1996) o qual utiliza questionário, da mesma forma que no 

ramo das pequenas e médias empresas (SADEH; ARUMUGAM, 2010). 

 Alguns autores utilizaram técnicas descritivas na análise estatística (HERAS; 

MARIMON; CASADESÚS, 2009; NABITZ et al., 2009; TUTUNCU; KUCUKUSTA, 2007; 

TUTUNCU; KUCUKUSTA, 2010; VALLEJO et al., 2007), outros empregaram análises 

fatoriais (CALVO-MORA; LEAL; ROLDÁN, 2005; GORJI; SIAMI, 2011; GUTIÉRREZ; 

TORRES; MOLINA, 2010; HERAS; MARIMON; CASADESÚS, 2009; JANES; 

DOLINSEK, 2010; JUSOH; YOSOFF; MOHTAR, 2008; SADEH; ARUMUGAM, 2010) e 

tiveram os que utilizaram técnicas de análise de dados multivariados (CALVO-MORA; 

LEAL; ROLDÁN, 2005; ROSA; SARAIVA; DIZ, 2003; TEJEDOR; ELOLA; TEJEDOR, 

2008; TUTUNCU; KUCUKUSTA, 2007; TUTUNCU; KUCUKUSTA, 2010). 

Para verificar a confiabilidade dos questionários, os pesquisadores utilizaram o 

coeficiente Alfa de Cronbach (GORJI; SIAMI, 2011; HAFFER; KRISTENSEN, 2008; 

HERAS; MARIMON; CASADESÚS, 2009; JUSOH; YOSOFF; MOHTAR, 2008; NABITZ 
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et al., 2009; ROSA; SARAIVA; DIZ, 2003; SADEH; ARUMUGAM, 2010; TUTUNCU; 

KUCUKUSTA, 2010; VIJANDE; GONZÁLEZ, 2008; VIJANDE; GONZÁLEZ, 2009; 

YAGHOUBI; BANDEII; MOLOUDI, 2011). Alguns autores trabalharam com testes de 

hipóteses, através da utilização do Teste t (CALVO-MORA; LEAL; ROLDÁN, 2005; 

GORJI; SIAMI, 2011; HERAS; MARIMON; CASADESÚS, 2009; NABITZ et al., 2009; 

SANGUESA; MATEO; ILZARBE, 2007; VIJANDE; GONZÁLEZ, 2008; VIJANDE; 

GONZÁLEZ, 2009; YAGHOUBI; BANDEII; MOLOUDI, 2011). Um estudo voltado à 

análise do desempenho de indústrias espanholas (GUTIÉRREZ; TORRES; MOLINA, 2010), 

além de utilizar o Teste t, também fez uso do teste paramétrico de análise de variância, mais 

conhecido como ANOVA, para comparar vários grupos ao mesmo tempo. 

Embora a aplicabilidade do modelo EFQM seja voltada principalmente à avaliação do 

desempenho da prestação de serviços, existem ainda poucos estudos voltados ao setor de 

turismo e hotelaria os quais utilizaram esta ferramenta de auto avaliação da qualidade. Na 

verdade, apenas 04 empresas do ramo turístico – 03 companhias aéreas e 01 hotel localizado 

na Suíça – são filiadas ao EFQM, uma vez que o valor para se associar varia entre 1,35 

milhões de euros e 11 bilhões de euros, dependendo do seu volume de vendas. Acredita-se 

que por este motivo muitos pesquisadores não possuam interesse em realizar estudos 

direcionados ao modelo. Contudo, existem algumas ferramentas do EFQM que estão 

disponíveis em seu site (www.efqm.org), de forma gratuita, como é o caso do questionário da 

presente investigação. O Quadro 18 apresenta uma relação de seis trabalhos, os quais foram 

coletados nas bases de dados de periódicos científicos EBSCO e CAPES, desenvolvidos nos 

últimos anos, os quais utilizaram o Modelo de Excelência EFQM para avaliar a qualidade dos 

serviços prestados por empresas pertencentes aos setores de turismo e hotelaria. 

 
Quadro 18: Pesquisas desenvolvidas no setor de turismo e hotelaria que utilizaram o modelo EFQM. 

AUTOR OBJETO DE ESTUDO 

Camisón (1996) Auto avaliação dos gestores de hotéis espanhóis e seus hóspedes. 

Soriano (1999) Análise da aplicabilidade do EFQM realizada por hoteleiros espanhóis. 

Go e Govers (2000) Avaliação da qualidade de oito cidades turísticas europeias. 

Woods e Deegan (2003) Estudo de caso: País Cátaro, na França. 

Robaina e Rodriguez (2007) Definição da estratégia e do valor dos processos de hotéis espanhóis. 

Sozuer (2011) Avaliação da qualidade de oito hotéis da cidade de Istambul, na Turquia 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Conforme descrito no quadro acima, verifica-se que o desenvolvimento da presente 

investigação é de extrema importância, uma vez que todas as pesquisas listadas foram 

realizadas no continente europeu, local onde foi criado o modelo. Da totalidade dos artigos, 

três deles foram desenvolvidos na Espanha, país que é considerado o maior adepto ao Modelo 

de Excelência EFQM (VIJANDE; GONZÁLEZ, 2008). Outra questão a ser destacada é que 

comparando com as outras atividades econômicas, existem poucos trabalhos relacionados 

com o setor de turismo e hotelaria. O Quadro 19 apresenta a estrutura textual dos seis artigos 

mencionados no quadro anterior, para podermos analisar o que já foi estudado e discutido 

neste segmento. 
 

Quadro 19: Detalhamento das pesquisas desenvolvidas no setor de turismo e hotelaria que utilizaram o modelo EFQM. 
Autor / Ano / Revista Título Objetivo Metodologia Resultados 
Camisón (1996): 

Tourism Management 

Total Quality 

Management in 

Hospitality: An 

Application of the 

EFQM Model 

Utilizar o Modelo 

de Excelência 

EFQM para 

realizar análises 

cruzadas entre a 

percepção da 

qualidade do 

ponto de vista dos 

clientes externos e 

dos gestores dos 

hotéis de 

Valência. 
 

Análise cruzada 

da percepção da 

qualidade do 

ponto de vista 

dos clientes 

externos e dos 

gestores dos 

hotéis. 

Apresenta evidências 

sobre o grau em que o 

modelo de qualidade 

EFQM pode ajudar os 

hoteleiros a fechar a 

lacuna entre as 

percepções de 

qualidade dos 

gestores e dos 

clientes externos. 

Soriano (1999): Cornell 

Hotel and Restaurant 

Administration 

Quarterly 

Total Quality 

Management: 

Applying the 

European Model 

to Spain`s Urban 

Hotels 

Analisar a 

aplicabilidade das 

normas do EFQM 

aos critérios de 

Gestão da 

Qualidade Total 

identificados por 

hoteleiros 

espanhóis e 

aplicar uma 

política de gestão 

da qualidade em 

um hotel. 
 

Aplicação do 

método Delphi 

com os diretores 

dos sete 

melhores hotéis 

de Valência, na 

Espanha. 

Mostra que o EFQM 

é aplicável aos hotéis 

urbanos, porém não 

enfatiza as naturezas 

distintas dos 

empreendimentos e 

que existe uma falta 

de preocupação com 

os recursos humanos 

e liderança neste tipo 

de hotel. 
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Go e Govers (2000): 

Tourism Management 

Integrated Quality 

Management for 

Tourist 

Destinations: A 

European 

Perspective on 

Achieving 

Competitiveness 

Determinar se os 

destinos europeus 

selecionados 

aplicam a gestão 

integrada da 

qualidade, como 

um meio de 

aumentar a sua 

competitividade. 

Estudo 

comparativo do 

grau de 

competitividade 

de 08 destinos 

europeus, 

através da 

utilização do 

modelo EFQM. 
 

Indica que a gestão 

integrada da 

qualidade dos 

destinos turísticos é 

realizada de forma 

desequilibrada, uma 

vez que não engloba 

todos os elementos do 

modelo EFQM. 

Woods e Deegan 

(2003): International 

Journal of Tourism 

Research 

A Warm 

Welcome For 

Destination 

Quality Brands: 

The Example of 

the Pays Cathare 

Region 

Descrever as 

complexidades 

existentes na 

gestão da 

qualidade dos 

destinos 

turísticos, através 

da utilização do 

País Cátaro como 

exemplo de 

sucesso. 
 

Pesquisa 

exploratória, 

através do 

estudo de caso 

realizado com o 

País Cátaro. 

Mostra como os 

princípios de 

qualidade podem ser 

traduzidos quando se 

coloca a teoria na 

prática. 

Robaina e Rodriguez 

(2007): International 

Journal of Services 

Technology & 

Management 

Identifying and 

Determining the 

Key Processes for 

Quality 

Management 

Systems in the 

Hotel Sector 

Determinar a 

estratégia e o 

valor dos 

processos de 

hotéis localizados 

nas Ilhas 

Canárias, na 

Espanha. 

Entrevistas 

realizadas com 

50 gestores 

hoteleiros para 

determinar a 

estratégia e o 

valor dos seus 

processos. 
 

Identifica três tipos 

de processos: 

principais, 

complementares e de 

apoio. 

Sozuer (2011): 

Procedia Social and 

Behavioral Sciences 

Self Assessment 

as a Gate to 

Performance 

Improvement: A 

Study on 

Hospitality 

Management in 

Turkey 

Avaliar 08 hotéis 

da cidade de 

Istambul através 

do modelo EFQM 

em busca de áreas 

para melhoria. 

Estudo de casos 

múltiplos com 

08 hotéis quatro 

estrelas da 

região de 

Istambul, na 

Turquia. 

Demonstra que a 

gestão dos processos 

relacionados aos 

clientes ocorre de 

forma adequada, 

porém existe uma 

lacuna quanto aos 

critérios de liderança, 

estratégia e pessoas. 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Nota-se, através da análise do Quadro 19, que dos seis artigos encontrados na base de 

dados de periódicos científicos EBSCO e CAPES, os quais possuem estudos voltados à área 

de turismo e hotelaria, dois deles foram realizados para avaliar a qualidade das destinações 

turísticas. Go e Govers (2000) compararam a competitividade de 08 destinos europeus, 

enquanto que Woods e Deegan (2003) realizaram um estudo exploratório, por meio da análise 

de conteúdo, em uma região também localizada na Europa, através de três modelos de 

avaliação da qualidade, SERVQUAL, Kano Model e EFQM. 

Os demais estudos apresentados no Quadro 19 tiveram suas investigações voltadas à 

avaliação da qualidade dos serviços hoteleiros. Camisón (1996) realizou o seu estudo através 

de análises cruzadas entre as percepções dos gestores e dos hóspedes, com relação à qualidade 

dos serviços prestados por hotéis de Valência, na Espanha. Soriano (1999) efetuou entrevistas 

com os gestores dos 07 melhores hotéis de Valência, na Espanha, a fim de analisar a 

aplicabilidade das normas do EFQM aos critérios de Gestão da Qualidade Total. Robaina e 

Rodriguez (2007) entrevistaram gerentes de hotéis localizados nas Ilhas Canária, na Espanha, 

com o objetivo de determinar a estratégia e o valor dos processos hoteleiros. E Sozuer (2011) 

realizou um estudo de múltiplos casos com 08 hotéis quatro estrelas de Istambul, na Turquia, 

em busca da identificação de áreas para melhoria. 

Os autores Silva, Mendes e Guerreiro (2001) também realizaram um estudo voltado à 

qualidade, em busca do aprofundamento teórico da temática, baseado em vários modelos de 

avaliação e certificação da qualidade. Eles chegaram à conclusão de que o EFQM é o melhor 

método para aplicar na avaliação da qualidade dos principais destinos turísticos portugueses. 

Outro estudo que merece destaque é a tese de doutorado defendida por Mendes (2004), a qual 

teve como objetivo definir uma metodologia de avaliação da qualidade, com base em uma 

abordagem centrada no processo de auto avaliação sugerida pelo EFQM, para verificar o 

estado da qualidade nos destinos turístico portugueses. 
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3. METODOLOGIA 
 
 A exigência por serviços de qualidade no turismo e na hotelaria remete a uma busca 

permanente por ferramentas as quais possam avaliar o nível de competitividade das 

organizações hoteleiras. O modelo apresentado neste estudo é o proposto pela Fundação 

Européia de Gestão da Qualidade (EFQM). O processo de auto avaliação será realizado 

através da aplicação de questionários eletrônicos, enviados para os gestores de redes 

hoteleiras sediadas no Brasil. 

 
 
3.1. Procedimentos Metodológicos 
 

 A pesquisa caracteriza-se por ser exploratória, descritiva e comparativa, tendo em 

vista que procura aprimorar ideias ou descobrir intuições, descrever fenômenos e estabelecer 

relações entre as variáveis. A abordagem a ser utilizada será qualitativa e quantitativa, ou seja, 

busca preencher lacunas no conhecimento através da mensuração de dados estatísticos 

(DENCKER, 1998). 

 A investigação exploratória procura descobrir novas ideias, perspectivas e aspectos da 

realidade, enquanto que a descritiva busca delinear as características de uma população ou 

área de interesse de forma sistemática, objetiva e precisa. A pesquisa comparativa por sua vez, 

proporciona a análise dos dados cruzados, a qual permite perceber as relações entre os 

fenômenos (SCHLUTER, 2003). 

 A abordagem qualitativa é utilizada quando os fenômenos sociais não são 

solucionados pela teoria, pois se tratam de problemas de conhecimento profundo, sendo 

considerados casos específicos. Já a abordagem quantitativa transforma as informações em 

elementos mensuráveis, podendo estabelecer relações entre eles (DENCKER, 1998; 

SCHLUTER, 2003). 

 

 

3.2. Processo de Pesquisa 
 

 A presente pesquisa possui três fases distintas. A primeira delas a de levantamento das 

informações, que objetiva compreender o estado da arte do objeto de estudo, através da coleta 

de dados referentes ao tema central, a fim de realizar a sua contextualização teórica. As 
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principais bases de dados utilizadas são a EBSCO e a CAPES, através de palavras-chave 

como: turismo, hotelaria, EFQM, qualidade e competitividade. O recorte temporal foi 

delimitado entre os anos de 1995 e 2011. 

 A segunda fase do estudo é a caracterização da pesquisa, a qual abrange a definição da 

amostra e do instrumento de coleta de dados. A amostra caracteriza-se por ser não 

probabilística intencional por julgamento, ou seja, quando existe a necessidade de selecionar 

um grupo específico, através de filtragem. Ela é utilizada nos estágios iniciais de estudos 

exploratórios (COOPER; SCHINDLER, 2003). 

 A terceira fase consiste na aplicação da pesquisa, interpretação dos dados e nas 

devidas   considerações   finais.   Este  momento,   segundo  Dencker   (1998,   p.172)   “consiste   em  

expressar o verdadeiro significado do material em termos do propósito do estudo. O 

pesquisador fará as ligações lógicas e comparações, enunciará princípios e fará 

generalizações.” A Figura 04 apresenta um resumo das três etapas da pesquisa. 
 

 Figura 04: Etapas da pesquisa. 

 
 Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

3.2.1. Primeira Etapa: Levantamento de Informações 

 

 A primeira etapa é o levantamento de informações a respeito do assunto, em livros, 

revistas, jornais e outras bases de dados, para identificar a existência de pesquisas 

•Palavras-Chave: Turismo, Hotelaria, Redes Hoteleiras, 
Competitividade, Qualidade, Prêmios da Qualidade, Qualidade na 
Prestação de Serviços, Modelos de Avaliação da Qualidade, EFQM. 

•Recorte Temporal: 1995 à 2011. 

•Bases de Dados: EBSCO, CAPES, Livros,  Websites,  Instituições de 
Ensino Superior, Anais. 

PRIMEIRA ETAPA: 
LEVANTAMENTO DE 

INFORMAÇÕES 

•Definição da Amostra. 

•Elaboração do Instrumento de Pesquisa. 

SEGUNDA ETAPA: 
CARACTERIZAÇÃO 

DA PESQUISA 

•Teste e Revisão do Instrumento de Pesquisa. 

•Coleta de Dados através da Aplicação dos Questionários. 

•Análise e Interpretação das Informações. 

•Considerações Finais (Limitações e Recomendações). 

TERCEIRA ETAPA:   
APLICAÇÃO DA 

PESQUISA, ANÁLISE 
DOS DADOS E 

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS 
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semelhantes, com o objetivo de complementar o estudo em questão. Esta etapa é dividida em 

oito fases: coleta de informações sobre turismo e hotelaria, redes hoteleiras, competitividade, 

qualidade, prêmios da qualidade, qualidade na prestação de serviços, modelos de avaliação da 

qualidade e por último sobre o modelo EFQM. 

 Na base de dados internacionais de periódicos científicos EBSCO e na base de 

periódicos científicos da CAPES, foram localizados 105 artigos, os quais utilizaram o 

instrumento EFQM - tema central da pesquisa - para avaliação da qualidade em indústrias e 

prestadoras de serviços em geral, bem como para o aprofundamento teórico do assunto. 

Entretanto, apenas 06 artigos utilizaram a ferramenta EFQM para avaliação dos serviços 

praticados pelo setor de turismo e hotelaria. 

 De acordo com a Figura 05, foram localizados nas bases de dados EBSCO e CAPES, 

174 artigos através utilização das palavras-chave turismo, hotelaria e competitividade. 

Utilizando as palavras-chave turismo, hotelaria e qualidade, foram encontrados 134 

periódicos e através das palavras-chave turismo, hotelaria, qualidade e competitividade, foram 

localizados 73 artigos. Destes, alguns periódicos foram selecionados para a leitura, com o 

objetivo de complementar a fundamentação teórica. 
 

Figura 05: Levantamento bibliográfico realizado nas bases de dados de periódicos científicos EBSCO e CAPES. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 Dentre os periódicos internacionais utilizados, 37 artigos são da revista Total Quality 

Management. Foram localizados 20 artigos em revistas e jornais voltados ao turismo e 

EFQM + TURISMO = 02 

EFQM + HOTELARIA = 04 

EFQM + INDÚSTRIA = 28 

EFQM + PRESTADORES DE SERVIÇOS = 35 

EFQM + TEORIA = 36 

TURISMO + HOTELARIA + QUALIDADE + COMPETITIVIDADE = 73 

EFQM = 105 

TURISMO + HOTELARIA + QUALIDADE = 134 

TURISMO + HOTELARIA + COMPETITIVIDADE = 174 
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hotelaria, sendo que destes, pode-se destacar que 04 foram coletados da revista Tourism 

Management e 02 do International Journal of Hospitality & Tourism Administration. Outros 

periódicos que merecem ênfase são o International Journal for Quality in Health Care, com 07 

artigos, o International Journal of Business Management e o Journal of Business Ethics, estes 

dois últimos com 05 artigos cada periódico. 

 Entre a totalidade dos artigos descritos na Figura 05, apenas alguns deles foram 

selecionados para a utilização na fundamentação teórica do presente estudo. A Figura 06 

apresenta o levantamento bibliográfico de todas as referências internacionais pesquisadas e 

utilizadas, entre livros, revistas, jornais, eventos, dissertações de mestrado, teses de doutorado 

e demais bases de dados relevantes para a investigação em questão. 
 

Figura 06: Levantamento bibliográfico realizado nas bases de dados internacionais. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 Entre os artigos utilizados, pode-se destacar que 105 deles são referentes ao tema 

central da investigação em questão, o EFQM. 25 artigos são de temas relacionados aos 

modelos de avaliação da qualidade, 02 voltados à hotelaria, 02 à qualidade na hotelaria e 01 à 

competitividade hoteleira. Entre os livros, 05 deles são relacionados ao tema qualidade, 02 ao 

turismo e 01 à hotelaria. Os seminários foram realizados na Espanha e no Cairo, abordando os 

temas qualidade dos serviços prestados na hotelaria e nos destinos, respectivamente. A 

dissertação de mestrado é voltada à qualidade na hotelaria e a tese de doutorado é voltada à 

qualidade dos destinos, sendo que ambas foram defendidas em Portugal. 

ARTIGOS = 135 

WEBSITES DE REDES HOTELEIRAS = 12 

LIVROS = 08 

WEBSITES DIVERSOS = 04 

SEMINÁRIOS = 02 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO = 01 

TESE DE DOUTORADO = 01 
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 A Figura 07 apresenta o levantamento bibliográfico das referências nacionais 

utilizadas para a fundamentação teórica do presente estudo, entre livros, revistas, jornais, 

eventos, dissertações de mestrado, teses de doutorado e demais bases de dados relevantes. 

 
Figura 07: Levantamento bibliográfico realizado nas bases de dados nacionais. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 No que diz respeito às pesquisas realizadas em livros, foram examinados temas como 

turismo e hotelaria (13), qualidade (04), métodos de pesquisa (04), qualidade no turismo (02), 

competitividade (02), serviços (02), marketing (02) e qualidade na hotelaria (01). Em se 

tratando de revistas e jornais, foram encontrados 18 artigos, voltados à competitividade 

hoteleira (05), hotelaria (03), competitividade (03), qualidade hoteleira (02), qualidade e 

competitividade (02), turismo (01), modelos de avaliação da qualidade (01) e serviços (01). 

Destes, 06 foram coletados na revista Turismo Visão e Ação, 03 na revista Turismo em 

Análise e 09 nas demais publicações científicas nacionais. 

 Artigos apresentados em eventos e seminários totalizam 07, sendo que 03 deles foram 

apresentados nos seminários da ANPTUR – Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-

Graduação em Turismo, em 2010 e 2011, voltados ao turismo, hotelaria, competitividade, 

qualidade e marketing. Quanto às dissertações de mestrado, foram utilizadas 03, com as suas 

temáticas voltadas à hotelaria e competitividade hoteleira, as quais foram defendidas na 

UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí, em 2006, 2010 e 2011. As duas teses de 

doutorado foram defendidas em 2004, na UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina, 

voltada à gestão dos serviços na hotelaria e em 2011, na UNIVALI – Universidade do Vale do 

Itajaí, voltada à competitividade dos destinos turísticos. 

LIVROS = 30 

ARTIGOS = 18 

WEBSITES DIVERSOS = 15 

SEMINÁRIOS = 07 

WEBSITES DE REDES HOTELEIRAS = 05 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO = 03 

TESES DE DOUTORADO = 02 
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3.2.2. Segunda Etapa: Caracterização da Pesquisa 

 

A segunda etapa é a caracterização da pesquisa a qual será realizada em duas fases, 

iniciando pela definição da amostra e seguida pela elaboração do instrumento de pesquisa 

(APÊNDICE E). Estas duas etapas são grande importância para a realização do estudo, uma 

vez que não existem registros de outras pesquisas realizadas em redes hoteleiras brasileiras 

com este instrumento de mensuração de informações. Entende-se por rede hoteleira uma 

coleção ou agrupamento de hotéis que são operados por uma única empresa de gestão, sob 

uma marca reconhecível (CRUZ; ANJOS, 2010). 

 O Brasil possui aproximadamente 80 redes hoteleiras (ABIH, 2012; FOHB, 2012; 

JORNAL VALOR ECONÔMICO, 2007; REVISTA HOTÉIS, 2012;) atuando no mercado 

local. Dentre elas, 56 são de origem nacional, enquanto que 24 são de procedência 

internacional. Como o objetivo desta investigação é realizar um estudo comparativo entre as 

redes hoteleiras e não uma comparação entre hotéis, foi selecionado um hotel de cada rede 

hoteleira, que represente os demais. Para que a escolha não ocorresse de forma aleatória, foi 

selecionado o hotel matriz de cada rede hoteleira. Nos casos onde não existe um hotel matriz, 

optou-se pelo hotel mais antigo. Com isso, obtém-se um universo de 80 hotéis. O Quadro 20 

apresenta a localização geográfica das redes hoteleiras objetos de estudo. 
 

Quadro 20: Localização geográfica das redes hoteleiras objetos de estudo. 
REDES HOTELEIRAS NACIONAIS REDES HOTELEIRAS INTERNACIONAIS 

ESTADO QUANTIDADE ESTADO QUANTIDADE 
BAHIA 03 BAHIA 05 
CEARÁ 02 CEARÁ 00 
DISTRITO FEDERAL 02 DISTRITO FEDERAL 00 
ESPÍRITO SANTO 01 ESPÍRITO SANTO 00 
GOIÁS 01 GOIÁS 00 
MINAS GERAIS 05 MINAS GERAIS 01 
PARANÁ 08 PARANÁ 00 
PERNAMBUCO 02 PERNAMBUCO 01 
RIO DE JANEIRO 06 RIO DE JANEIRO 02 
RIO GRANDE DO SUL 07 RIO GRANDE DO SUL 00 
SANTA CATARINA 03 SANTA CATARINA 00 
SÃO PAULO 16 SÃO PAULO 15 
TOTAL: 56 TOTAL: 24 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 Conforme descrito no quadro acima, o universo da pesquisa é composto por 80 hotéis, 

os quais representam as redes hoteleiras localizadas no Brasil, que estão distribuídos em 11 

Estados e no Distrito Federal. De acordo com a Figura 08 é possível perceber que a maioria 
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das redes hoteleiras está localizada no litoral brasileiro, sendo que 46 delas estão situadas no 

Sudeste, 18 no Sul, 13 no Nordeste e 03 no Centro-Oeste. 
 

 Figura 08: Localização geográfica das redes hoteleiras universo da pesquisa. 

 
 Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 Com o objetivo de ampliar o tamanho da amostra e com isso obter maior 

representatividade, optou-se em enviar os questionários eletrônicos para o gerente geral e para 

mais um membro da gerência de cada hotel matriz, expandindo o universo amostral para 160 

respondentes (112 das redes hoteleiras nacionais e 48 das internacionais), denominados na 

presente investigação, de gestores. Destes, 73 retornaram os questionários respondidos, ou 

seja, 45,63%, sendo 52 respostas provenientes das redes hoteleiras nacionais e 21 das redes 

hoteleiras internacionais. Com isso, elas obtiveram um percentual de retorno de 46,43% e 

43,75% respectivamente. 

 A presente investigação optou por trabalhar com apenas um hotel pertencente a cada 

rede hoteleira e não com todos os hotéis localizados no Brasil, inclusive os independentes, 

pelo motivo do tempo ser reduzido e existirem prazos para a conclusão do projeto, uma vez 

que o Brasil conta com 5.925 meios de hospedagens legalmente registrados na ABIH (2012). 

Outra informação importante de se destacar é referente à escolha das redes hoteleiras. Não 

houve distinção quanto ao tamanho (pequena, média, grande), pois a pesquisa objetiva 

analisar o estado atual da prestação de serviços na hotelaria brasileira e seria injusto excluir as 

redes menores, uma vez que elas são a maioria (VALOR ANÁLISE SETORIAL, 2007). 
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 O instrumento de pesquisa foi elaborado e enviado através do SurveyMonkey, um 

website que propõe soluções para a criação de questionários eletrônicos. Ele foi pré-

codificado e ordenado em duas seções, sendo a primeira delas a caracterização do 

entrevistado e da rede hoteleira, através do preenchimento de perguntas objetivas. A segunda 

parte do questionário é composta pela aplicação dos 32 subcritérios do EFQM. A auto 

avaliação foi realizada através de perguntas fechadas, com uma escala likert de 05 pontos, 

partindo  de  “sempre”,  passando  por  “quase  sempre”,  “às  vezes”,  “quase  nunca”  e  chegando  à  

“nunca” 

 

 

3.2.3. Terceira Etapa: Aplicação da Pesquisa, Análise dos Dados e Considerações Finais 

 

 A terceira etapa engloba quatro fases distintas, tendo início no teste e revisão do 

instrumento de pesquisa, seguida pela coleta de dados através da aplicação dos questionários e 

pela etapa de análise e interpretação das informações obtidas através das respostas coletadas 

nos questionários. A última etapa consiste nas considerações finais. 

 O questionário eletrônico foi testado e devidamente revisado antes de sua aplicação. 

Os pré-testes foram realizados com cinco hotéis pertencentes à redes hoteleiras nacionais (03) 

e internacionais (02). Os subcritérios do EFQM aplicados no questionário da presente 

pesquisa são os mesmos utilizados por autores como Kazemi, Khlilou e Eshlaghy (2009), 

Martín-Castilla (2002), Moeller (2001) e sugerido por Shahin e Pourbahman (2011). Contudo, 

ele sofreu algumas adaptações linguísticas voltadas para o setor, sugeridas pelos gestores que 

participaram dos pré-testes. 

 Após a revisão do instrumento de pesquisa, foi realizado o primeiro contato com as 

redes hoteleiras (APÊNDICE F), através dos e-mails disponibilizados nos seus websites e 

links “fale   conosco”.   Neste  momento   foram   solicitados   os   e-mails dos gerentes gerais dos 

hotéis considerados sedes das redes hoteleiras, bem como de mais um membro da gerência de 

cada hotel, conforme sugerido por Heras, Marimon e Casadesús (2009). Das 80 redes 

hoteleiras localizadas no Brasil, 42 delas não retornaram o primeiro contato. Então optou-se 

pela utilização do telefone. Ao final desta etapa, apenas 08 redes hoteleiras (05 nacionais e 03 

internacionais) não forneceram o e-mail dos seus gestores, por não estarem autorizados ou por 

não terem interesse em participar da pesquisa. 

 No segundo momento, foram enviados os questionários eletrônicos para o público-

alvo, ou seja, gerentes gerais e demais gestores das redes hoteleiras objetos de estudo, que se 
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dispuseram a participar da pesquisa, juntamente com a carta de apresentação (APÊNDICE G). 

É importante destacar que das 72 redes hoteleiras que demonstraram interesse em participar 

da pesquisa, apenas 32 delas (24 nacionais e 08 internacionais) forneceram dois e-mails. As 

demais redes hoteleiras (27 nacionais e 13 internacionais) disponibilizaram apenas um 

endereço eletrônico. Desta forma, foram enviados 104 questionários. 

 O envio dos questionários ocorreu entre os meses de agosto e setembro de 2012. 

Entretanto, apenas 43 gestores retornaram a pesquisa, a qual foi enviada duas vezes, sendo a 

primeira no início de agosto e a segunda no início de setembro. No caso dos questionários que 

não foram respondidos até a segunda quinzena de setembro, foi feito um contato telefônico, 

com o objetivo de explicar a importância da realização da presente investigação, a fim de 

alcançar um maior número de respondentes. Alguns gestores preferiram responder o 

questionário por telefone, no momento do contato ou através de agendamentos. 

 No final da etapa de coleta de dados foi obtido o retorno de 73 questionários 

respondidos, sendo 52 de redes hoteleiras nacionais e 21 de internacionais. Com isso, dos 75 

e-mails disponibilizados pelas cadeias hoteleiras nacionais, foi obtido um retorno de 69,33%, 

sendo que destes, 15 redes forneceram duas respostas e 22 redes apenas uma resposta. Já dos 

29 e-mails enviados para as cadeias hoteleiras internacionais, foi alcançado um retorno de 

72,41%, sendo que 06 forneceram duas respostas e 09 redes responderam apenas um 

questionário. Este resultado somente foi alcançado devido ao contato telefônico, o qual 

possibilitou a explicação detalhada da seriedade da presente pesquisa e da importância do 

retorno das informações. A Figura 09 apresenta um resumo da fase de coleta de informações. 
 

 Figura 09: Informações sobre a fase de coleta de dados. 

 
 Fonte: Elaborado pela autora. 

80 Redes Hoteleiras 
(população) 

- 08 Redes Hoteleiras  
(não quiseram participar) 

= 72 Redes Hoteleiras 
(amostra) 

144 Questionários 
(possíveis) 

32 Redes Hoteleiras (02 e-mails) 
40 Redes Hoteleiras (01 e-mail)  

104 Questionários 
(enviados) 

73 Questionários 
(respondidos) 

52 de Redes Hoteleiras 
Nacionais 

21 de Redes Hoteleiras 
Internacionais 

Retorno de 52 Redes 
Hoteleiras:  

37 Nacionais 
15 Internacionais 
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 O diagnóstico dos resultados foi baseado em testes estatísticos, com o objetivo de 

determinar generalizações sobre a população, através das informações contidas nos 

questionários respondidos. As perguntas existentes no instrumento de pesquisa foram pré-

codificadas e ordenadas em formato numérico, facilitando a realização da análise dos dados 

(COOPER; SCHINDLER, 2003). Na primeira parte do instrumento de pesquisa, ou seja, na 

caracterização das redes hoteleiras objetos de estudo, foi utilizada a estatística descritiva, 

através da análise de frequências para as variáveis qualitativas e média e desvio padrão para 

as variáveis quantitativas contínuas. Para analisar as diferenças entre as médias de tempo de 

atividade profissional na empresa foi utilizada a estatística analítica, através do Teste t. 

 O objetivo da análise estatística descritiva é desenvolver conhecimento suficiente para 

descrever um conjunto de dados, fazendo com que os mesmos sejam entendidos. Através 

dessa análise é possível resumir as informações de uma variável quantitativa (COOPER; 

SCHINDLER, 2003). A distribuição de frequência é uma técnica que organiza os dados em 

categorias e/ou grupos, com o intuito de resumir e visualizar um conjunto de informações, 

sem levar em consideração os seus valores individuais. A média é uma medida de localização 

que é resultante da soma dos valores observados na distribuição, dividida pelo número de 

observações. É a medida de localização usada com mais frequência para dados de intervalo e 

de razão (BISQUERRA; SARRIERA; MARTÍNEZ, 2004; COOPER; SCHINDLER, 2003). 

 O desvio-padrão é uma medida de dispersão que sumariza a que distância da média 

estão os valores dos dados. Ela é considerada a medida de dispersão mais usada, pois auxilia 

na interpretação dos dados, ao expressar os desvios em suas unidades originais. Também é um 

conceito importante para a estatística descritiva, porque revela a quantidade de variabilidade 

de indivíduos dentro do conjunto de dados. O Teste t (distribuição t-student) foi introduzido 

na estatística analítica para lidar com pequenas amostras, sendo que a sua aplicação principal 

é no cálculo de intervalos de confiança e em teste de hipóteses. A utilização da distribuição t-

student foi escolhida em virtude da amostra ser composta por poucas redes hoteleiras. 

(BISQUERRA; SARRIERA; MARTÍNEZ, 2004; COOPER; SCHINDLER, 2003). 

 Na segunda parte do questionário, ou seja, na aplicação dos 32 subcritérios do EFQM, 

foi utilizada somente a estatística analítica, a qual permite ao pesquisador ir além da descrição 

dos dados e fazer inferências sobre a população a partir da amostra. Essas inferências 

possuem limitações, uma vez que não é possível ter certeza absoluta sobre elas. A estatística 

analítica permite ao pesquisador calcular o risco que ele assume ao chegar a determinada 

conclusão. Ela é considerada um conjunto de técnicas que permitem construir proposições de 
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caráter probabilístico acerca da população, partindo da observação de alguns dos seus 

elementos (BISQUERRA; SARRIERA; MARTÍNEZ, 2004; COOPER; SCHINDLER, 2003). 

 Devido as respostas serem apresentadas em escala ordinal, ou seja, categorizados em 

uma determinada ordem, neste caso, grau de concordância, optou-se pelo teste não 

paramétrico de Mann-Whitney. Testes não paramétricos são utilizados para amostras 

pequenas e independentes e não precisam atingir tantos requisitos como os testes 

paramétricos. O teste escolhido é a alternativa não paramétrica ao Teste t e é utilizado para 

comparar duas populações, testando dois grupos não pareados, através de suas amostras. A 

única condição é que elas possuam a mesma distribuição, que não precisa ser normal. A 

hipótese da nulidade é a de que as duas populações são idênticas, enquanto que a rejeição 

pode ocorrer quando as médias, variâncias ou a forma da distribuição forem diferentes entre si 

(BISQUERRA; SARRIERA; MARTÍNEZ, 2004; COOPER; SCHINDLER, 2003). Foi 

considerado um nível de significância de 0,05 para a análise das diferenças encontradas. 

 É importante destacar que a análise foi feita de uma forma diferenciada, uma vez que 

não foi possível obter de todas as redes hoteleiras participantes da pesquisa, o retorno dos dois 

questionários enviados. Então,   para   atender   ao   primeiro   objetivo   específico   “identificar a 

percepção global dos gestores hoteleiros quanto à qualidade dos serviços prestados pelas 

redes hoteleiras localizadas no Brasil” foram analisadas as 52 redes hoteleiras participantes. 

Desta forma, foram avaliados os gestores das redes hoteleiras que retornaram apenas um 

questionário, juntamente com a percepção dos gerentes gerais das redes hoteleiras que 

retornaram dois questionários. Nesta análise foram descartadas   as   opiniões   dos   “demais  

gestores”  das  redes  com  dois  questionários  respondidos,  com  o  objetivo  de obter apenas uma 

respostas por rede hoteleira. 

 Para  atender  ao  segundo  objetivo  específico  “comparar a percepção dos gestores das 

redes hoteleiras nacionais e internacionais, acerca da qualidade na prestação dos serviços na 

hotelaria brasileira”  também  foram  analisadas  as 52 redes hoteleiras, da mesma forma que no 

primeiro   objetivo   específico.   O   terceiro   objetivo   específico   “confrontar a percepção dos 

gerentes gerais perante os demais gestores quanto à qualidade na prestação de serviços das 

redes hoteleiras existentes no Brasil”   foram   utilizadas   as   percepções dos gerentes gerais e 

demais gestores das redes hoteleiras que retornaram os dois questionários, com o objetivo de 

obter a mesma quantidade de colaboradores de cada nível. Nesta análise foram descartadas as 

percepções dos colaboradores das redes hoteleiras que retornaram apenas um questionário 

respondido. 
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 Para a tabulação e o processamento dos dados foram utilizados os softwares Microsoft 

Excel e o SPSS Versão 13.0, um programa estatístico específico para o tratamento de dados, 

que tem como função, auxiliar o pesquisador na fase de análise das informações 

(BISQUERRA; SARRIERA; MARTÍNEZ, 2004). Após a análise dos resultados obtidos 

através dos testes estatísticos, foi possível verificar a eficácia da utilização do modelo EFQM 

na   hotelaria   brasileira,   ou   seja,   foi   atendido   o   quarto   objetivo   específico   “analisar as 

limitações e a aplicabilidade do modelo EFQM nas redes hoteleiras localizadas   no  Brasil”.  

Nas considerações finais foram apresentadas as conclusões obtidas através da realização do 

estudo, bem como as suas limitações e recomendações futuras. Na Figura 10 é possível 

visualizar a relação entre os respondentes e os objetivos específicos. 

 
 Figura 10: Relação entre os respondentes e os objetivos específicos. 

  Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
•Todos os gerentes (gerais e setoriais) das redes 
hoteleiras com apenas um respondente 
 
•Apenas os gerentes gerais das redes hoteleiras com dois 
respondentes 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
A E B: 

•Nenhum gerente das redes hoteleiras com apenas um 
respondente 
 
•Todos os gerentes (gerais e setoriais) das redes 
hoteleiras com dois respondentes 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
C: 

•  Todos os respondentes 
 
•Análise de todas as respostas (conclusão) 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
D: 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 O questionário eletrônico, o qual foi enviado para os gestores que representam as redes 

hoteleiras localizadas no Brasil, está dividido em duas partes distintas. A primeira delas 

refere-se à caracterização das redes hoteleiras objetos de estudo e a segunda é a síntese dos 

resultados, através da aplicação do Modelo de Excelência EFQM. Na primeira parte são feitos 

alguns questionamentos sobre a rede hoteleira na qual o respondente trabalha e também 

perguntas com relação aos seus aspectos demográficos. Na segunda parte são apresentados os 

32 subcritérios do modelo EFQM, para que o respondente realize uma auto avaliação dos 

serviços prestados pela rede hoteleira a qual representa. 

 

 

4.1. Caracterização das Redes Hoteleiras Objetos de Estudo 
 

 A primeira parte do questionário eletrônico está dividida em duas sessões. No primeiro 

momento o respondente apresenta as suas informações pessoais, para que seja possível 

realizar uma análise do perfil dos entrevistados, ou seja, dos gestores hoteleiros brasileiros. 

No segundo momento, o respondente apresenta as informações sobre a rede hoteleira na qual 

trabalha, para que também seja possível traçar o perfil das redes hoteleiras localizadas no 

Brasil, as quais participaram do presente projeto. Para efeito de análise, será discutido, 

primeiramente, o perfil das redes hoteleiras. Posteriormente serão apresentadas as 

informações referentes ao perfil dos gestores entrevistados. 

 

 

4.1.1. Perfil das Redes Hoteleiras 

 

 Os questionários eletrônicos foram respondidos pelos gestores de 52 redes hoteleiras 

localizadas no Brasil. Destas, 37, ou seja, 71,15% são redes hoteleiras nacionais, enquanto 

que 15, ou seja, 28,85% são redes de procedência internacional. Foi obtido o retorno de 73 

questionários respondidos, uma vez que 15 redes hoteleiras nacionais e 06 internacionais 

retornaram dois questionários, totalizando 52 respostas provenientes das redes hoteleiras 

nacionais (71,23%) e 21 das internacionais (28,77%). O Gráfico 03 apresenta informações 

referentes às redes hoteleiras participantes da pesquisa, com seus respectivos números de 

respondentes. 



98 
 

 Gráfico 03: Redes hoteleiras participantes da pesquisa com os seus números de respondentes. 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A maioria das redes hoteleiras pesquisadas, ou seja, 63,46% (22 nacionais e 11 

internacionais) possui entre 101 e 600 leitos. 34,62% das redes hoteleiras (15 nacionais e 03 

internacionais) possuem entre 601 e 2.500 leitos. Apenas uma rede hoteleira, de procedência 

internacional, possui mais do que 2.500 leitos, sendo responsável por 1,92% do total. A 

Tabela 01 apresenta a distribuição dos leitos entre as redes hoteleiras nacionais e 

internacionais. 

 
Tabela 01: Quantidade de leitos das redes hoteleiras objetos de estudo. 

LEITOS REDES NACIONAIS REDES INTERNACIONAIS 
De 101 à 200 Leitos 05 02 
De 201 à 300 Leitos 05 02 
De 301 à 400 Leitos 04 02 
De 401 à 500 Leitos 03 02 
De 501 à 600 Leitos 05 03 
De 601 à 700 Leitos 00 01 
De 701 à 800 Leitos 04 00 
De 801 à 900 Leitos 02 01 
De 901 à 1.000 Leitos 00 00 
De 1.001 à 1.500 Leitos 04 00 
De 1.501 à 2.000 Leitos 01 00 
De 2.001 à 2.500 Leitos 04 01 
7.000 Leitos 00 01 
TOTAL: 37 15 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 No que diz respeito à quantidade de colaboradores, a maioria, ou seja, 75% das redes 

hoteleiras (28 nacionais e 11 internacionais), possuem entre 50 e 400 funcionários. 23,08% 

das redes hoteleiras (09 nacionais e 03 internacionais) possuem entre 401 e 1.000 

colaboradores. Uma rede hoteleira, de origem internacional, possui 2.300 colaboradores, 

sendo responsável por 1,92% do total. A Tabela 02 apresenta a quantidade de colaboradores 

existentes nas redes hoteleiras nacionais e internacionais. 

42,30% 

28,85% 

17,31% 
11,54% Redes Nacionais - Um Respondente: 22

Redes Nacionais - Dois Respondentes: 15

Redes Internacionais - Um Respondente: 09

Redes Internacionais - Dois Respondentes: 06
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Tabela 02: Quantidade de colaboradores das redes hoteleiras objetos de estudo. 
COLABORADORES REDES NACIONAIS REDES INTERNACIONAIS 
De 51 à 100 Colaboradores 09 03 
De 101 à 200 Colaboradores 07 05 
De 201 à 300 Colaboradores 07 03 
De 301 à 400 Colaboradores 05 00 
De 401 à 500 Colaboradores 01 00 
De 501 à 600 Colaboradores 01 02 
De 601 à 700 Colaboradores 03 00 
De 701 à 800 Colaboradores 02 01 
De 801 à 900 Colaboradores 01 00 
De 901 à 1.000 Colaboradores 01 00 
2.300 Colaboradores 00 01 
TOTAL: 37 15 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Ao realizar uma análise comparativa entre a quantidade de leitos e de colaboradores, 

nota-se que as redes hoteleiras internacionais possuem, na sua maioria, um número menor de 

leitos por colaboradores, do que as redes hoteleiras nacionais. Nas redes hoteleiras 

internacionais, um colaborador é responsável por no máximo três leitos, enquanto que nas 

redes nacionais um colaborador é responsável por quase cinco leitos. A diferença é pequena, 

porém esta informação é bastante importante, tendo em vista que quanto menor o número de 

leitos por colaboradores, melhor deve ser a prestação de serviços. Hotéis de categorias mais 

elevadas tendem a possuir um maior número de colaboradores por leito, com o intuito de 

prestar um serviço diferenciado e personalizado. A Tabela 03 apresenta o comparativo entre a 

quantidade de leitos e de colabradores das redes hoteleiras participantes da pesquisa. 

 
Tabela 03: Comparativo entre a quantidade de colaboradores e de leitos das redes hoteleiras objetos de estudo. 

COLABORADORES REDES NACIONAIS REDES INTERNACIONAIS 
Até 100 Colaboradores Entre 101 e 400 Leitos Entre 101 e 300 Leitos 
Até 200 Colaboradores Entre 201 e 600 Leitos Entre 201 e 600 Leitos 
Até 300 Colaboradores Entre 401 e 800 Leitos Entre 501 e 700 Leitos 
Até 400 Colaboradores Entre 501 e 900 Leitos 00 
Até 500 Colaboradores Entre 1.001 e 1.500 Leitos 00 
Até 600 Colaboradores Entre 2.001 e 2.500 Leitos Entre 301 e 900 Leitos 
Até 700 Colaboradores Entre 1.001 e 2.500 Leitos 00 
Até 800 Colaboradores Entre 1.001 e 2.500 Leitos Entre 2.001 e 2.500 Leitos 
Até 900 Colaboradores Entre 1.501 e 2.000 Leitos 00 
Até 1.000 Colaboradores Entre 1.001 e 1.500 Leitos 00 
2.300 Colaboradores 00 7.000 Leitos 
TOTAL: 37 15 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Nota-se que as 52 redes hoteleiras estudadas possuem entre 120 e 7.000 leitos, 

atingindo uma média de 827,8 e um desvio-padrão de 1.076,6. Com relação à quantidade de 

colaboradores, percebe-se que as redes hoteleiras pesquisadas possuem entre 54 e 2.300 
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funcionários, alcançando uma média de 341,8 e um desvio-padrão de 369,1. Os valores do 

desvio-padrão da quantidade de leitos e de colaboradores são altos, uma vez que a 

investigação não foi restrita a apenas um tamanho ou categoria de hotel, abrangendo as redes 

de pequeno, médio e grande porte, bem como de categoria simples até superluxo. A Tabela 04 

apresenta um resumo geral das características das redes hoteleiras objetos de estudo. 

 
Tabela 04: Características gerais das redes hoteleiras objetos de estudo. 

Descrição das Redes Hoteleiras N % 
Tipo de Administração   

  
 

Nacional 37 71,15 

 
Internacional 15 28,85 

Número de Leitos 
  

 
101 – 200 07 13,46 

 
201 – 600 26 50,00 

 
601 - 1000 08 15,38 

 
1001 - 1400 03 5,77 

 
1401 - 7000 08 15,38 

Número de Colaboradores 
  

 
51 – 100 12 23,08 

 
101 – 250 18 34,62 

 
251 – 400 09 17,31 

 
401 – 550 03 5,77 

  551 - 2300 10 19,23 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Uma informação que seria interessante para a caracterização das redes hoteleiras e que 

não foi inclusa no questionário, é referente à categoria dos hotéis objetos de estudo. Esta 

questão não foi colocada pelo motivo das redes hoteleiras possuírem diversos hotéis com 

categorias diferentes entre si e estarem no momento, sendo representadas apenas por um 

hotel, ou seja, uma categoria. Outro entrave para a colocação desta questão é quanto ao 

método de classificação hoteleira, uma vez que existem diferenças significativas entre o 

nacional e o internacional. Por este motivo, muitas redes hoteleiras não possuem a 

classificação oficial. Atualmente, existe a nova classificação hoteleira brasileira, que está 

muito próxima dos padrões internacionais, mas que ainda está em fase de implantação. 

 

 

4.1.2. Perfil dos Entrevistados 

 

 Foram entrevistados 73 gestores hoteleiros, sendo que destes, 43 respondentes, ou 

seja, 58,90% são do gênero feminino, 31 provenientes das redes hoteleiras nacionais e 12 das 
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redes internacionais. Os respondentes do gênero masculino representam 41,10%, ou seja, 21 

oriundos das redes nacionais e 09 das redes hoteleiras internacionais, totalizando 30 

respondentes. O Gráfico 04 demonstra a distribuição dos gêneros de acordo com a 

procedência das redes hoteleiras. 

 
 Gráfico 04: Gênero dos respondentes. 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A maioria dos respondentes, ou seja, 38,35% possuem idade entre 30 e 39 anos, 

seguidos pelos de idade entre 40 e 49 anos, que correspondem 26,03% do total. Os gestores 

com idade entre 20 e 29 anos representam 21,92% e os com mais de 50 anos 10,96%. Apenas 

02 gestores possuem menos de 20 anos, correspondendo apenas 2,74% do total de 

respondentes. A Tabela 05 apresenta informações quanto a idade dos gestores que 

participaram da pesquisa. 

 
Tabela 05: Idade dos respondentes. 

IDADE REDES NACIONAIS REDES INTERNACIONAIS 
 FEMININO MASCULINO FEMININO MASCULINO 

Menos de 20 Anos 00 02 00 00 
De 20 à 29 Anos 08 04 04 00 
De 30 à 39 Anos 13 09 02 04 
De 40 à 49 Anos 06 05 05 03 
Mais de 50 Anos 04 01 01 02 
TOTAL: 31 21 12 09 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Nota-se na Tabela 05 que a maior parte dos gestores do sexo feminino possui entre 20 

e 39 anos, correspondendo a 36,98% do total de respondentes. A maioria dos gestores do sexo 

masculino possui idade entre 30 e 49 anos, representando 28,77% da totalidade. Nenhuma 

mulher possui menos de 20 anos, enquanto que 05, ou seja, 6,85%, possuem mais de 50 anos. 

Apenas 02 homens possuem menos de 20 anos, correspondendo a 2,74% do total e 03 homens 

possuem mais de 50 anos, representando 4,11% da totalidade de gestores respondentes. 

42,46% 

16,44% 

12,33% 

28,77% 
Feminino - Nacional: 31

Feminino - Internacional: 12

Masculino - Internacional: 09

Masculino - Nacional: 21
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 A maioria, ou seja, 87,67% dos gestores possuem ensino superior completo ou 

especialização/mestrado/doutorado. Destes, 59,38% são do sexo feminino, enquanto que 

40,62% são do sexo masculino. Apenas 8,22% dos respondentes possui ensino superior 

incompleto e 4,11% ensino técnico, sendo que esses gestores são colaboradores de redes 

hoteleiras nacionais. A Tabela 06 apresenta informações quanto ao grau de escolaridade dos 

gestores respondentes da pesquisa. 

 
Tabela 06: Nível de escolaridade dos respondentes. 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE REDES NACIONAIS REDES INTERNACIONAIS 
 FEMININO MASCULINO FEMININO MASCULINO 

Ensino Técnico 03 00 00 00 
Superior Incompleto 02 04 00 00 
Superior Completo 15 09 04 04 
Especialização/Mestrado/Doutorado 11 08 08 05 
TOTAL: 31 21 12 09 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Fazendo um comparativo entre a idade e o grau de escolaridade, nota-se que os 

gestores do sexo feminino com ensino técnico e superior incompleto possuem entre 30 e 49 

anos e entre 20 e 29 anos, respectivamente. As mulheres com ensino superior completo 

possuem, na sua maioria, entre 30 e 49 anos, enquanto as respondentes com nível de 

especialização/mestrado/doutorado possuem na maior parte, entre 20 e 49 anos. Os gestores 

do sexo masculino com ensino superior incompleto possuem na sua maioria até 29 anos, já os 

com ensino superior completo possuem na maior parte, mais de 30 anos. Os homens com 

especialização/mestrado/doutorado possuem na sua maioria entre 30 e 49 anos. 

 A maioria dos gestores respondentes, ou seja, 31,51% tem formação no curso de 

turismo e hotelaria, seguido pelo curso de administração, com 19,18% e pelo curso de 

marketing, com 12,33% da totalidade. A maior parte dos gestores do sexo feminino com 

formação no curso de turismo e hotelaria possui ensino superior completo ou 

especialização/mestrado/doutorado com idade entre 30 e 49 anos. Os respondentes do sexo 

masculino com formação em turismo e hotelaria possuem, na sua maioria, ensino superior 

completo e idade entre 20 e 49 anos. 

 No curso de administração predominam as mulheres com ensino superior completo, 

acima de 30 anos, enquanto que os respondentes do sexo masculino, possuem na sua maioria, 

ensino superior completo ou especialização/mestrado/doutorado, com idade também acima de 

30 anos. O curso de marketing é composto na sua maioria por respondentes, tanto do sexo 

masculino como do sexo feminino, com nível de especialização/mestrado/doutorado e idade 
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entre 20 e 39 anos. O Gráfico 05 apresenta a formação dos gestores respondentes da pesquisa 

de acordo com o gênero. 

 
 Gráfico 05: Formação acadêmica dos respondentes. 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 No cargo de gerente geral encontram-se 12 gestores do sexo feminino e 16 do sexo 

masculino, sendo responsáveis por 38,35% dos respondentes. As mulheres possuem na sua 

maioria, ensino superior completo em administração, com idade entre 39 e 49 anos e ensino 

superior completo ou especialização/mestrado/doutorado em turismo e hotelaria e idade acima 

de 30 anos. Os gestores do sexo masculino possuem curso superior completo ou 

especialização/mestrado/doutorado em administração, com idade acima de 30 anos, curso 

superior completo em turismo e hotelaria e idade entre 20 e 49 anos e curso superior completo 

ou especialização/mestrado/doutorado em contabilidade e idade entre 30 e 49 anos. O Gráfico 

06 apresenta informações quanto ao gênero dos gerentes gerais participantes da pesquisa. 

 
 Gráfico 06: Gênero dos gerentes gerais respondentes. 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 
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Os demais gestores hoteleiros (61,64%) estão distribuídos, na sua maioria, entre as 

gerências de marketing (33,33%), vendas (22,22%) e hospedagem (13,33%). A maioria dos 

respondentes, ou seja, 68,89%, são do sexo feminino (23 de redes hoteleiras nacionais e 08 de 

redes internacionais), enquanto que os representantes do sexo masculino correspondem a 

31,11% do total de gestores respondentes (09 de redes hoteleiras nacionais e 05 de redes 

internacionais). 

A gerência de marketing é composta, na sua maioria, por respondentes do sexo 

feminino que possuem especialização/mestrado/doutorado em marketing, hotelaria ou 

jornalismo, com idade acima de 20 anos. Os respondentes do sexo masculino que são gerentes 

neste mesmo setor possuem, na sua maioria, ensino superior completo ou 

especialização/mestrado/doutorado em publicidade e propaganda ou marketing, com idade 

entre 20 e 49 anos. 

Na gerência de vendas encontram-se, na sua maioria, os respondentes do sexo 

feminino com especialização/mestrado/doutorado em publicidade e propaganda e idade entre 

20 e 49 anos. Os homens que gerenciam este setor possuem, na maior parte deles, ensino 

superior completo ou especialização/mestrado/doutorado em marketing ou turismo e 

hotelaria, com idade entre 30 e 49 anos. 

Na gerência de hospedagem encontram-se, na sua maioria, mulheres que possuem 

curso superior em turismo e hotelaria, com idade entre 20 e 49 anos. Os homens destes setor 

possuem, na maior parte deles, especialização/mestrado/doutorado em turismo e hotelaria e 

idade entre 30 e 39 anos ou ensino superior incompleto no mesmo curso, porém com menos 

de 20 anos. O Gráfico 07 apresenta informações referentes aos setores dos gestores 

respondentes da pesquisa, de acordo com o gênero. 

 
 Gráfico 07: Setor dos gestores respondentes. 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 
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 No que diz respeito ao tempo de empresa, nota-se que a maioria dos colaboradores, ou 

seja, 46,57% (17 do sexo masculino e 17 do sexo feminino), possui entre 05 e 10 anos de 

atividade profissional na rede hoteleira. Destes, 09 deles são gerentes gerais do sexo 

masculino e 04 do sexo feminino. Os demais, 13 do gênero feminino e 08 do gênero 

masculino são gerentes setoriais. 28,77% (15 do sexo feminino e 06 do sexo masculino) 

possuem menos de 05 anos de empresa. Destes, apenas 01 deles, do sexo masculino e de rede 

hoteleira nacional, está no cargo de gerente geral. Os demais são gerentes setoriais, sendo 05 

deles homens de redes nacionais, 14 mulheres de redes nacionais e 01 mulher de rede 

hoteleira internacional. 

 Entre 11 e 15 anos de atividade profissional na rede hoteleira existem 13 

colaboradores (08 do sexo feminino e 05 do sexo masculino), ou seja, 17,81%. Destes, 05 são 

gerentes gerais do sexo feminino e 04 do sexo masculino. O restante, são gerentes setoriais, 

sendo 03 do sexo feminino e 01 do sexo masculino. Entre 16 e 20 anos de empresa existem 04 

colaboradores (02 do sexo feminino e 02 do sexo masculino), ou seja, 5,48%. Destes, 01 do 

sexo feminino e 02 do sexo masculino são provenientes de redes hoteleiras nacionais e 01 do 

sexo feminino é proveniente de rede internacional. Apenas 01 colaborador (1,37%), do sexo 

feminino, responsável pela gerência geral de rede hoteleira nacional, possui entre 26 e 30 anos 

de empresa. O Gráfico 08 apresenta informações a respeito do tempo de empresa dos gestores 

respondentes. 

 
 Gráfico 08: Tempo de empresa dos gestores respondentes. 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Nota-se que a maior parte dos gerentes gerais do sexo feminino, provenientes de redes 

hoteleiras nacionais, possuem entre 05 e 15 anos de empresa, enquanto que a maioria das 
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mulheres das redes hoteleiras internacionais possui entre 11 e 15 anos de atividade 

profissional na empresa. Quanto aos colaboradores do sexo masculino, a maior parte dos que 

trabalham nas redes hoteleiras nacionais possui entre 05 à 10 anos de empresa, enquanto que a 

maioria dos homens das redes internacionais possuem entre 05 e 15 anos de atividade 

profissional na rede hoteleira. A Tabela 07 apresenta informações com relação ao tempo de 

empresa dos gerentes gerais das redes hoteleiras objetos de estudo. 

 
Tabela 07: Tempo de empresa dos gerentes gerais. 

TEMPO DE EMPRESA REDES NACIONAIS REDES INTERNACIONAIS 
 FEMININO MASCULINO FEMININO MASCULINO 

Menos de 05 Anos 00 01 00 00 
De 05 à 10 Anos 03 07 01 02 
De 11 à 15 Anos 03 02 02 02 
De 16 à 20 Anos 01 02 01 00 
De 26 à 30 Anos 01 00 00 00 
TOTAL: 08 12 04 04 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No que diz respeito aos gerentes setoriais, a maioria dos colaboradores (homens e 

mulheres) das redes hoteleiras nacionais, possuem menos de 05 anos de empresa, enquanto 

que a maior parte dos colaboradores (homens e mulheres) das redes internacionais possuem 

entre 05 e 10 anos de atividade profissional. A Tabela 08 apresenta informações com relação 

ao tempo de empresa dos gerentes setoriais das redes hoteleiras objetos de estudo. 

 
Tabela 08: Tempo de empresa dos gerentes setoriais. 

TEMPO DE EMPRESA REDES NACIONAIS REDES INTERNACIONAIS 
 FEMININO MASCULINO FEMININO MASCULINO 

Menos de 05 Anos 14 05 01 00 
De 05 à 10 Anos 08 03 05 05 
De 11 à 15 Anos 01 01 02 00 
TOTAL: 23 09 08 05 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Nota-se em um contexto geral, que os 73 gestores entrevistados, os quais representam 

as 52 redes hoteleiras objetos de estudo, possuem entre 01 à 26 anos de atividade profissional 

na empresa, atingindo uma média de 7,7 anos e um desvio-padrão de 4,7 anos. O valor do 

desvio-padrão é considerado baixo, uma vez que a variabilidade das respostas é pequena. 

Através do cálculo da média é possível verificar que para estar em uma posição de gerência 

nos hotéis objetos de estudo, é preciso ter alguns anos de experiência profissional nas 

organizações. Infelizmente, devido à forma de como foi realizada a coleta de dados da 
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variável  “idade”  não  foi possível calcular a sua média e nem o seu desvio-padrão. A Tabela 

09 apresenta um resumo geral das características dos respondentes. 

 
Tabela 09: Características gerais dos respondentes das redes hoteleiras objetos de estudo. 

Descrição dos Respondentes N % 
Gênero 

  
 

Feminino 43 58,90 

 
Masculino 30 41,10 

Idade 
  

 
Menos de 20 Anos 02 2,74 

 
20 à 29 Anos 16 21,92 

 
30 à 39 Anos 28 38,35 

 
40 à 49 Anos 19 26,03 

 
Mais de 50 Anos 08 10,96 

Escolaridade 
  

 
Ensino Técnico 03 4,11 

 
Superior Incompleto 06 8,22 

 
Superior Completo 32 43,84 

 
Especialização/Mestrado/Doutorado 32 43,84 

Curso 
   

 
Turismo e Hotelaria 23 31,51 

 
Administração 14 19,18 

 
Marketing 09 12,33 

 
Publicidade e Propaganda 06 8,22 

 
Engenharia de Produção 05 6,85 

 
Contabilidade 05 6,85 

 
Jornalismo 03 4,11 

 
Psicologia 03 4,11 

 
Artes Cênicas 01 1,37 

 
Desenho Industrial 01 1,37 

 
Direito 01 1,37 

 
Governança Corporativa 01 1,37 

 
Processos Gerenciais 01 1,37 

Cargo 
   

 
Gerente Geral 28 38,35 

 
Gerente de Marketing 15 20,55 

 
Gerente de Vendas 10 13,70 

 
Gerente de Hospedagem 06 8,22 

 
Gerente Administrativo 03 4,11 

 
Gerente de Contas 03 4,11 

 
Gerente Operacional 03 4,11 

 
Gerente de Recursos Humanos 03 4,11 

  Gerente de Qualidade 02 2,74 
Tempo de Empresa 

   
 

Menos de 05 Anos 21 28,77 

 
05 à 10 Anos 34 46,57 

 
11 à 16 Anos 13 17,81 

 
16 à 20 Anos 04 5,48 

 
26 à 30 Anos 01 1,37 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.2. Síntese dos Resultados 
 

 Como mencionado anteriormente, esta parte da análise consiste na aplicação do 

modelo EFQM, com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas redes 

hoteleiras localizadas no Brasil, através do processo de auto avaliação realizado pelos seus 

gestores. Primeiramente serão analisadas as 52 redes hoteleiras participantes da pesquisa, 

através da opinião dos seus gerentes gerais (das redes que retornaram dois questionários 

respondidos) e dos demais gerentes (das redes hoteleiras que retornaram apenas uma 

resposta). No segundo momento serão realizadas as análises comparativas entre os gerentes 

gerais e demais gestores, das 21 redes hoteleiras que retornaram duas respostas. Para facilitar 

o entendimento dos resultados, os 32 subcritérios do modelo EFQM serão analisados através 

dos 09 critérios, que estão descritos no Gráfico 09, o qual apresenta os resultados gerais 

alcançados através da pesquisa. 

 
 Gráfico 09: Resultados obtidos através da análise dos 09 critérios do EFQM. 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Analisando o Gráfico 09, o qual apresenta a percepção geral dos respondentes das 52 

redes hoteleiras participantes da pesquisa, pode-se verificar que as respostas mais frequentes 

foram  “quase  sempre”  e  “sempre”,  seguidas  por  “às  vezes”,  “quase  nunca”  e  “nunca”.  Nota-se 

que os gestores hoteleiros foram bastante otimistas quanto à auto avaliação das organizações 

que representam, respondendo de forma positiva aos questionamentos do modelo EFQM. 
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4.2.1. Critérios do Grupo “Meios”  – Ótica dos Gestores 

 

 O grupo “meios”   possui   05   critérios, sendo eles: liderança; pessoas; estratégias; 

parcerias e recursos; processos, produtos e serviços. A literatura defende a ideia de que um 

bom desempenho nos critérios existentes no conjunto “meios”  irá  gerar uma boa performance 

nos critérios do grupo “resultados”. E  que  através  da  análise  do  grupo  “resultados”  é  possível  

melhorar  os  critérios  existentes  no  conjunto  “meios”. 

 

a) Liderança 

 

 Este critério do modelo EFQM avalia os aspectos com relação a forma como os 

líderes, ou seja, os gerentes setoriais em geral, gerenciam e coordenam as suas equipes de 

trabalho. Ele possui pontuação de importância igual a 10, sendo considerado o segundo 

critério de maior importância dentro do grupo   “meios”.  O  Quadro  21   apresenta   os   seus   05  

subcritérios. 

 
Quadro 21: Subcritérios do critério  “liderança”. 

3.  LIDERANÇA – GERENTES SETORIAIS 

a) Os líderes respeitam a missão e visão da rede hoteleira, sendo considerados modelos a serem seguidos. 

b) Os líderes estão envolvidos em melhorar o sistema de gestão do hotel. 

c) Os líderes estão envolvidos com os hóspedes, empresas terceirizadas, fornecedores e sociedade. 

d) Os líderes motivam e reconhecem as qualidades dos colaboradores dentro do hotel. 

e) Os líderes conseguem administrar as mudanças da melhor forma possível. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A maioria, ou seja, 53,5% das redes hoteleiras nacionais respondeu   que   “sempre”  

realiza   as   tarefas   descritas   nos   subcritérios   de   “liderança”.   O   item   3C   foi   o   único que 

prevaleceu a resposta “quase  sempre”, a qual obteve o segundo maior percentual, atingindo 

38,9%  dos  retornos.  A  resposta  “às  vezes”  foi  a  terceira colocada, obtendo um percentual de 

7,6%.  As   respostas  “quase  nunca”   e  “nunca”  não   foram  mencionadas  pelas   redes  hoteleiras  

nacionais pesquisadas. A Tabela 10 apresenta as informações estatísticas alcançadas através 

da aplicação do teste de Mann-Whitney com   relação   ao   critério   “liderança”   nas   redes  

hoteleiras nacionais. 
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Tabela 10: Informações  estatísticas  com  relação  ao  critério  “liderança”  (Redes  Hoteleiras  Nacionais). 

 
NACIONAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES 
 

N % N % N % N % N % 
3A  37 18 48,6 15 40,5 04 10,8 00 0,0 00 0,0 
3B 37 24 64,9 13 35,1 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
3C 37 16 43,2 20 54,1 01 2,7 00 0,0 00 0,0 
3D 37 21 56,8 12 32,4 04 10,8 00 0,0 00 0,0 
3E 37 20 54,1 12 32,4 05 13,5 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 185 99 53,5 72 38,9 14 7,6 00 0,0 00 0,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Nas redes hoteleiras internacionais os resultados são muito semelhantes. A maioria, ou 

seja,  54,7%  também  respondeu  que  “sempre”   realiza  as   tarefas  descritas  nos  subcritérios  de  

“liderança”.  Apenas o item 3E é  que  prevaleceu  a   resposta  “quase  sempre”,  a  qual   teve  um  

percentual   de   retorno  de   37,3%.  A   resposta   “às   vezes”   foi  mencionada   por   8,0% das redes 

hoteleiras   internacionais,   enquanto  que  “quase  nunca”   e   “nunca”,  da  mesma   forma  que  nas  

redes nacionais, não foram citadas. A Tabela 11 apresenta as informações estatísticas 

alcançadas através da aplicação do teste de Mann-Whitney  com  relação  ao  critério  “liderança”  

nas redes hoteleiras internacionais. 

 
Tabela 11: Informações  estatísticas  com  relação  ao  critério  “liderança”  (Redes  Hoteleiras  Internacionais). 

 
INTERNACIONAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES 
 

N % N % N % N % N % 
3A  15 09 60,0 04 26,7 02 13,3 00 0,0 00 0,0 
3B 15 08 53,3 07 46,7 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
3C 15 08 53,3 07 46,7 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
3D 15 11 73,3 02 13,3 02 13,3 00 0,0 00 0,0 
3E 15 05 33,3 08 53,3 02 13,3 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 75 41 54,7 28 37,3 06 8,0 00 0,0 00 0,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao realizar uma análise geral entre as percepções dos gestores hoteleiros das redes 

nacionais   e   internacionais  quanto   ao   critério   “liderança”,  pode-se perceber que não existem 

diferenças significativas nas frequências das respostas (p>0,05). Através do exercício de auto 

avaliação, a maioria dos gestores considerou que os mesmos atuam de forma positiva com 

relação   às   organizações   as   quais   pertencem,   agindo,   na   maioria   das   vezes,   “sempre”   ou  

“quase   sempre”   da   maneira   considerada   ideal.   Na   Tabela   12 é possível verificar as 

frequências das respostas das redes hoteleiras nacionais e internacionais e o nível de 

significância alcançado em cada subcritério de  “liderança”. 
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Tabela 12: Frequência  das  respostas  e  nível  de  significância  dos  subcritérios  de  “liderança”. 

 
Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca  

QUESTÕES N % I % N % I % N % I % N % I % N % I % P 
3A  48,6 60,0 40,5 26,7 10,8 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,582 
3B 64,9 53,3 35,1 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,443 
3C 43,2 53,3 54,1 46,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,466 
3D 56,8 73,3 32,4 13,3 10,8 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,374 
3E 54,1 33,3 32,4 53,3 13,5 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,272 
TOTAL 53,5 54,7 38,9 37,3 7,6 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

b) Pessoas 

 

 Este critério do EFQM avalia os aspectos com relação a forma como as pessoas, ou 

seja, os colaboradores em geral, exercem suas funções dentro da organização. Ele possui 

pontuação de importância igual a 09, sendo considerado, juntamente com o critério “parcerias  

e  recursos”,  o  terceiro de maior importância dentro do grupo  “meios”.  O  Quadro  22 apresenta 

os seus 05 subcritérios. 

 
Quadro 22: Subcritérios  do  critério  “pessoas”. 

4.  PESSOAS – COLABORADORES EM GERAL 

a) A gestão de pessoas é planejada e constantemente melhorada. 

b) Os conhecimentos e competências dos colaboradores são identificados e desenvolvidos da melhor forma 
possível. 

c) Os colaboradores são capacitados e estão envolvidos com o hotel. 

d) Existe diálogo entre os colaboradores e o hotel. 

e) Os colaboradores são recompensados, reconhecidos e valorizados. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A maior parte das redes hoteleiras nacionais, ou seja, 47,6%, respondeu  que   “quase 

sempre”  realiza  as  tarefas descritas  nos  subcritérios  de  “pessoas”.  O  item  4B foi o único que 

prevaleceu a resposta “sempre”,  que obteve o segundo maior percentual, atingindo 41,1% dos 

retornos.  A  resposta  “às  vezes”  foi  a  terceira  colocada, obtendo um percentual de 11,3%. As 

respostas  “quase  nunca”  e  “nunca”  não  foram  mencionadas  pelas redes hoteleiras nacionais. A 

Tabela 13 apresenta as informações estatísticas alcançadas através da aplicação do teste de 

Mann-Whitney com  relação  ao  critério  “pessoas”  nas  redes  hoteleiras  nacionais. 
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Tabela 13: Informações estatísticas com  relação  ao  critério  “pessoas”  (Redes  Hoteleiras  Nacionais). 

 
NACIONAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES 
 

N % N % N % N % N % 
4A  37 11 29,7 21 56,8 05 13,5 00 0,0 00 0,0 
4B 37 19 51,4 13 35,1 05 13,5 00 0,0 00 0,0 
4C 37 13 35,1 18 48,6 06 16,2 00 0,0 00 0,0 
4D 37 17 45,9 18 48,6 02 5,4 00 0,0 00 0,0 
4E 37 16 43,2 18 48,6 03 8,1 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 185 76 41,1 88 47,6 21 11,3 00 0,0 00 0,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nas redes hoteleiras internacionais os resultados são muito semelhantes. A maioria, ou 

seja, 48,0%   também   respondeu   que   “quase sempre”   realiza   as   tarefas   descritas nos 

subcritérios  de  “pessoas”.  Apenas no item 4C a resposta “às  vezes”,  prevaleceu em frente à 

resposta  “sempre”,  obtendo  um  percentual de retorno de 16,0% e ocupando o terceiro lugar. 

Por outro lado, a resposta   “sempre”   foi   mencionada   por   36,0% das redes hoteleiras 

internacionais participantes da pesquisa,   enquanto  que  “quase nunca”  e   “nunca”,  da  mesma  

forma que nas redes nacionais, não foram citadas. A Tabela 14 apresenta as informações 

estatísticas alcançadas através da aplicação do teste de Mann-Whitney com relação ao critério 

“pessoas”  nas  redes  hoteleiras  internacionais pesquisadas. 

 
Tabela 14: Informações estatísticas com  relação  ao  critério  “pessoas”  (Redes  Hoteleiras  Internacionais). 

 
INTERNACIONAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES 
 

N % N % N % N % N % 
4A  15 06 40,0 07 46,7 02 13,3 00 0,0 00 0,0 
4B 15 06 40,0 07 46,7 02 13,3 00 0,0 00 0,0 
4C 15 03 20,0 08 53,3 04 26,7 00 0,0 00 0,0 
4D 15 06 40,0 07 46,7 02 13,3 00 0,0 00 0,0 
4E 15 06 40,0 07 46,7 02 13,3 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 75 27 36,0 36 48,0 12 16,0 00 0,0 00 0,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao realizar uma análise geral entre as percepções dos gestores hoteleiros das redes 

nacionais e internacionais   quanto   ao   critério   “pessoas”,   pode-se perceber que não existem 

diferenças significativas nas frequências das respostas (p>0,05). Através do exercício de auto 

avaliação, a maioria dos gestores considerou que os seus colaboradores atuam  “quase sempre”  

ou  “sempre”  da  maneira considerada ideal. Na Tabela 15 é possível verificar as frequências 

das respostas das redes hoteleiras nacionais e internacionais e o nível de significância 

alcançado em cada subcritério  de  “pessoas”. 
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Tabela 15: Frequência das respostas e nível de significância dos subcritérios  de  “pessoas”. 

 
Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca  

QUESTÕES N % I % N % I % N % I % N % I % N % I % P 
4A  29,7 40,0 56,8 46,7 13,5 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,574 
4B 51,4 40,0 35,1 46,7 13,5 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,549 
4C 35,1 20,0 48,6 53,3 16,2 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,234 
4D 45,9 40,0 48,6 46,7 5,4 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,535 
4E 43,2 40,0 48,6 46,7 8,1 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,712 
TOTAL 41,1 36,0 47,6 48,0 11,3 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

c) Estratégias 

 

Este critério do EFQM avalia os aspectos com relação a forma como a organização 

planeja, organiza e desempenha o seu posicionamento no mercado. Ele possui pontuação de 

importância igual a 08, sendo considerado o critério com menor valor dentro do grupo 

“meios”.  O  Quadro  23 apresenta os seus 04 subcritérios. 

 
Quadro 23: Subcritérios  do  critério  “estratégias”. 

5.  ESTRATÉGIAS 

a) A política e estratégia são baseadas nas necessidades do hotel, de seus hóspedes, colaboradores, empresas 
terceirizadas, fornecedores e sociedade. 

b) A política e estratégia são baseadas em informações, pesquisas e medição de desempenho. 

c) A política e estratégia são desenvolvidas, revisadas e melhoradas constantemente. 

d) A política e estratégia são comunicadas e implementadas através de planos e processos documentados. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A maioria das redes hoteleiras nacionais, ou seja, 47,3%,   respondeu   que   “quase  

sempre”   realiza   as   tarefas   descritas   nos   subcritérios   de   “estratégias”.   Nos   itens 5A e 5B a 

resposta  “sempre” foi a que prevaleceu, a qual obteve o segundo maior percentual, atingindo 

43,9%  dos  retornos.  A  resposta  “às  vezes”  foi  a  terceira  colocada,  obtendo  um  percentual de 

8,1%. A resposta “quase   nunca”   foi mencionada apenas no item 5B, alcançando um 

percentual de 0,7% dos retornos. A respostas   “nunca”   não   foi mencionada pelas redes 

hoteleiras nacionais pesquisadas. A Tabela 16 apresenta as informações estatísticas 

alcançadas através da aplicação do teste de Mann-Whitney com relação ao critério 

“estratégias”  nas  redes  hoteleiras  nacionais participantes da pesquisa. 
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Tabela 16: Informações  estatísticas  com  relação  ao  critério  “estratégias”  (Redes  Hoteleiras  Nacionais). 

 
NACIONAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES 
 

N % N % N % N % N % 
5A  37 19 51,4 17 45,9 01 2,7 00 0,0 00 0,0 
5B 37 19 51,4 13 35,1 04 10,8 01 2,7 00 0,0 
5C 37 16 43,2 19 51,4 02 5,4 00 0,0 00 0,0 
5D 37 11 29,7 21 56,8 05 13,5 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 148 65 43,9 70 47,3 12 8,1 01 0,7 00 0,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Nas redes hoteleiras internacionais os resultados são um pouco semelhantes. A 

maioria, ou seja, 50,0% respondeu  que  “sempre”  realiza  as   tarefas  descritas nos subcritérios 

de   “estratégias”.  Apenas  nos itens 5C e 5D é que prevaleceu   a   resposta   “quase   sempre”,   a  

qual teve um percentual de retorno de 40,0% das redes hoteleiras participantes da pesquisa, 

alcançado o segundo lugar.   A   resposta   “às   vezes”   foi   mencionada   por   10,0% das redes 

hoteleiras internacionais, nos itens 5B e 5D, enquanto que as respostas “quase   nunca”   e  

“nunca”, não foram citadas pelos gestores das redes hoteleiras internacionais pesquisadas. A 

Tabela 17 apresenta as informações estatísticas alcançadas através da aplicação do teste de 

Mann-Whitney com relação   ao   critério   “estratégias”   nas   redes hoteleiras internacionais que 

participaram da pesquisa. 

 
Tabela 17: Informações estatísticas com  relação  ao  critério  “estratégias”  (Redes  Hoteleiras  Internacionais). 

 
INTERNACIONAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES 
 

N % N % N % N % N % 
5A  15 10 66,7 05 33,3 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
5B 15 08 53,3 04 26,7 03 20,0 00 0,0 00 0,0 
5C 15 07 46,7 08 53,3 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
5D 15 05 33,3 07 46,7 03 20,0 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 60 30 50,0 24 40,0 06 10,0 00 0,0 00 0,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao realizar uma análise geral entre as percepções dos gestores hoteleiros das redes 

nacionais  e  internacionais  quanto  ao  critério  “estratégias”,  pode-se perceber que não existem 

diferenças significativas nas frequências das respostas (p>0,05). Através do exercício de auto 

avaliação, a maioria dos gestores hoteleiros considerou que as estratégias estão sendo 

desenvolvidas e implantadas,  “sempre”  ou  “quase  sempre”  da  maneira considerada ideal. Na 

Tabela 18 é possível verificar as frequências das respostas das redes hoteleiras nacionais e 

internacionais e o nível de significância alcançado em  cada  subcritério  de  “estratégias”. 
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Tabela 18: Frequência das respostas e nível de significância  dos  subcritérios  de  “estratégias”. 

 
Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca  

QUESTÕES N % I % N % I % N % I % N % I % N % I % P 
5A 51,4 66,7 45,9 33,3 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,294 
5B 51,4 53,3 35,1 26,7 10,8 20,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,956 
5C 43,2 46,7 51,4 53,3 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,688 
5D 29,7 33,3 56,8 46,7 13,5 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,929 
TOTAL 43,9 50,0 47,3 40,0 8,1 10,0 0,7 0,0 0,0 0,0  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

d) Parcerias e Recursos 

 

Este critério do modelo EFQM avalia os aspectos com relação a forma como a 

organização planeja, organiza e desempenha as suas parcerias e recursos disponíveis. Ele 

possui pontuação igual a 09, tendo o mesmo grau de importância que o critério “pessoas”,  

ocupando o terceiro lugar dentro do grupo “meios”.   O   Quadro   24 apresenta os seus 05 

subcritérios. 

 
Quadro 24: Subcritérios  do  critério  “parcerias  e  recursos”. 

6.   PARCERIAS E RECURSOS 

a) As parcerias com fornecedores e empresas terceirizadas são conduzidas para alcançar o benefício mútuo. 

b) As finanças são gerenciadas para atingir os objetivos organizacionais. 

c) Os bens materiais e imobilizados são utilizados da melhor forma possível. 

d) Os serviços de tecnologia da informação são gerenciados de acordo com as estratégias organizacionais. 

e) As informações e conhecimentos são utilizados na tomada de decisões. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A maioria das redes hoteleiras nacionais, ou seja, 48,6%,   respondeu   que   “quase  

sempre”  realiza  as  tarefas  descritas  nos  subcritérios  de  “parcerias e recursos”.  No  subcritério 

6E a resposta “sempre”   foi   a   que   prevaleceu,   a qual obteve o segundo maior percentual, 

atingindo 43,8% dos retornos. No  item  6A  as  respostas  “sempre”  e  “quase  sempre”  obtiveram  

a mesma quantidade de retornos, atingindo o percentual de 45,9%. A  resposta  “às  vezes”  foi  a  

terceira colocada, obtendo um percentual de 7,6%. As respostas “quase  nunca”  e  “nunca”  não  

foram mencionadas pelas redes hoteleiras nacionais pesquisadas. A Tabela 19 apresenta as 

informações estatísticas alcançadas através da aplicação do teste de Mann-Whitney com 

relação  ao  critério  “parcerias  e  recursos”  nas  redes  hoteleiras  nacionais. 



116 
 

Tabela 19: Informações estatísticas com relação ao critério “parcerias  e  recursos”  (Redes  Hoteleiras  Nacionais). 

 
NACIONAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES 
 

N % N % N % N % N % 
6A  37 17 45,9 17 45,9 03 8,1 00 0,0 00 0,0 
6B 37 14 37,8 21 56,8 02 5,4 00 0,0 00 0,0 
6C 37 16 43,2 18 48,6 03 8,1 00 0,0 00 0,0 
6D 37 15 40,5 17 45,9 05 13,5 00 0,0 00 0,0 
6E 37 19 51,4 17 45,9 01 2,7 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 185 81 43,8 90 48,6 14 7,6 00 0,0 00 0,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nas redes hoteleiras internacionais os resultados são semelhantes. A maioria, ou seja, 

49,3%   respondeu   que   “quase sempre”   realiza   as   tarefas   descritas   nos subcritérios de 

“parcerias  e  recursos”.  Apenas  nos  itens  6B e 6E é  que  prevaleceu  a  resposta  “sempre”,  a  qual  

teve um percentual de retorno de 45,3%. A resposta “às  vezes”  foi  mencionada  por  5,3% das 

redes hoteleiras internacionais, nos itens 6C e 6D,  enquanto  que  “quase  nunca”  e  “nunca”, não 

foram citadas. A Tabela 20 apresenta as informações estatísticas alcançadas através da 

aplicação do teste de Mann-Whitney  com  relação  ao  critério  “parcerias  e  recursos”  nas  redes  

hoteleiras internacionais. 

 
Tabela 20: Informações estatísticas com relação  ao  critério  “parcerias  e  recursos”  (Redes  Hoteleiras  Internacionais). 

 
INTERNACIONAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES 
 

N % N % N % N % N % 
6A  15 07 46,7 08 53,3 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
6B 15 08 53,3 07 46,7 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
6C 15 05 33,3 08 53,3 02 13,3 00 0,0 00 0,0 
6D 15 06 40,0 07 46,7 02 13,3 00 0,0 00 0,0 
6E 15 08 53,3 07 46,7 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 75 34 45,3 37 49,3 04 5,3 00 0,0 00 0,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao realizar uma análise geral entre as percepções dos gestores hoteleiros das redes 

nacionais  e  internacionais  quanto  ao  critério  “parcerias e recursos”,  pode-se perceber que não 

existem diferenças significativas nas frequências das respostas (p>0,05). Através do exercício 

de auto avaliação, a maioria dos gestores hoteleiros considerou que as parcerias estão sendo 

acordadas e os recursos utilizados,  “quase sempre”  ou  “sempre”  da  maneira considerada ideal. 

Na Tabela 21 é possível verificar as frequências das respostas das redes hoteleiras nacionais e 

internacionais e o nível de significância alcançado em cada   subcritério   de   “parcerias   e  

recursos”. 
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Tabela 21: Frequência  das  respostas  e  nível  de  significância  dos  subcritérios  de  “parcerias e recursos”. 

 
Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca  

QUESTÕES N % I % N % I % N % I % N % I % N % I % P 
6A 45,9 46,7 45,9 53,3 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,750 
6B 37,8 53,3 56,8 46,7 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,249 
6C 43,2 33,3 48,6 53,3 8,1 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,452 
6D 40,5 40,0 45,9 46,7 13,5 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,982 
6E 51,4 53,3 45,9 46,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,835 
TOTAL 43,8 45,3 48,6 49,3 7,6 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

e) Processos, Produtos e Serviços 

 

Este critério do instrumento EFQM avalia os aspectos com relação a forma como a 

organização planeja e organiza os seus processos para otimizar o desempenho de seus 

produtos e serviços. Ele possui pontuação igual a 14, tendo o maior grau de importância 

dentro do grupo “meios”.  O  Quadro  25  apresenta  os  seus  05  subcritérios. 

 
Quadro 25: Subcritérios  do  critério  “processos,  produtos  e  serviços”. 

7.   PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS 

a) As atividades e processos são realizados de forma padronizada. 

b) Os procedimentos são melhorados através da utilização da inovação. 

c) Os produtos e serviços são desenvolvidos com base nas necessidades dos hóspedes. 

d) Os produtos e serviços são produzidos e entregues de forma padronizada. 

e) O relacionamento com o hóspede é gerenciado da melhor forma possível. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A maioria das redes hoteleiras nacionais, ou seja, 54,1%,   respondeu   que   “quase  

sempre”  realiza  as   tarefas  descritas nos subcritérios  de  “processos,  produtos  e  serviços”.  No  

subcritério 7E   a   resposta   “sempre”   foi   a   que   prevaleceu,   a   qual   obteve   o   segundo   maior  

percentual, atingindo 38,9%   dos   retornos.   A   resposta   “às   vezes”   foi   a   terceira   colocada,  

obtendo um percentual de 5,9%, sendo mencionada nos itens 7A e 7B. A resposta “quase  

nunca”  apareceu  nos  itens  7A  e  7D,  atingindo  um  percentual  de  1,1%.  A  resposta  “nunca”  não  

foi mencionada pelas redes hoteleiras nacionais pesquisadas. A Tabela 22 apresenta as 

informações estatísticas alcançadas através da aplicação do teste de Mann-Whitney com 

relação ao  critério  “processos,  produtos  e  serviços”  nas  redes  hoteleiras  nacionais. 
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Tabela 22: Informações estatísticas com relação ao  critério  “processos,  produtos  e  serviços”  (Redes  Hoteleiras  Nacionais). 

 
NACIONAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES 
 

N % N % N % N % N % 
7A  37 10 27,0 20 54,1 06 16,2 01 2,7 00 0,0 
7B 37 10 27,0 22 59,5 05 13,5 00 0,0 00 0,0 
7C 37 15 40,5 22 59,5 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
7D 37 16 43,2 20 54,1 00 0,0 01 2,7 00 0,0 
7E 37 21 56,8 16 43,2 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 185 72 38,9 100 54,1 11 5,9 02 1,1 00 0,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nas redes hoteleiras internacionais os resultados são um pouco diferentes. A maioria, 

ou  seja,  49,3%  respondeu  que  “quase  sempre”  realiza  as  tarefas  descritas  nos  subcritérios  de  

“processos, produtos e serviços”.  Nos itens 7A, 7B e 7D prevaleceu  a   resposta  “sempre”,  a  

qual obteve um percentual de retorno de 48,0%, alcançando o segundo lugar.  A  resposta  “às 

vezes”  foi  mencionada  apenas no subcritério 7B, atingindo um percentual de 2,7% das redes 

hoteleiras internacionais, enquanto que as respostas “quase   nunca”   e   “nunca”,   não   foram  

citadas. A Tabela 23 apresenta as informações estatísticas alcançadas através da aplicação do 

teste de Mann-Whitney com relação ao   critério   “processos,   produtos   e   serviços”   nas   redes  

hoteleiras internacionais. 

 
Tabela 23: Informações  estatísticas  com  relação  ao  critério  “processos, produtos, serviços”  (Redes Hoteleiras Internacionais) 

 
INTERNACIONAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES 
 

N % N % N % N % N % 
7A  15 09 60,0 06 40,0 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
7B 15 07 46,7 06 40,0 02 13,3 00 0,0 00 0,0 
7C 15 06 40,0 09 60,0 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
7D 15 08 53,3 07 46,7 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
7E 15 06 40,0 09 60,0 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 75 36 48,0 37 49,3 02 2,7 00 0,0 00 0,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao realizar uma análise geral entre as percepções dos gestores hoteleiros das redes 

nacionais   e   internacionais   quanto   ao   critério   “processos,   produtos   e   serviços”,   pode-se 

perceber que apenas no subcritério 7A existem diferenças significativas nas frequências das 

respostas (p<0,05). Os demais itens não possuem diferenças significativas (p>0,05). Através 

do exercício de auto avaliação, a maioria dos gestores considerou que os processos estão 

sendo programados e os produtos e serviços ofertados,   “quase sempre”   ou   “sempre”   da  

maneira considerada ideal. Na Tabela 24 é possível verificar as frequências das respostas das 
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redes hoteleiras nacionais e internacionais e o nível de significância alcançado em cada 

subcritério  de  “processos,  produtos  e  serviços”. 

 
Tabela 24: Frequência das respostas e nível de significância dos subcritérios  de  “processos,  produtos  e  serviços”. 

 
Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca  

QUESTÕES N % I % N % I % N % I % N % I % N % I % P 
7A 27,0 60,0 54,1 40,0 16,2 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,012 
7B 27,0 46,7 59,5 40,0 13,5 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,285 
7C 40,5 40,0 59,5 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,972 
7D 43,2 53,3 54,1 46,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,466 
7E 56,8 40,0 43,2 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,278 
TOTAL 38,9 48,0 54,1 49,3 5,9 2,7 1,1 0,0 0,0 0,0  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

4.2.2. Critérios do Grupo “Resultados”  – Ótica dos Gestores 

 

 O grupo  “resultados”  possui  04  critérios, sendo eles: resultados nas pessoas; resultados 

nos clientes; resultados na sociedade; resultados chave do desempenho. A literatura defende a 

ideia de que a performance alcançada nos “resultados”   serve   para   a   organização   realizar   o  

feedback de seu desempenho organizacional, atingido através dos critérios do conjunto 

“meios”,  que  por  sua  vez, exercem  influência  nos  critérios  do  grupo  “resultados”. 

 

a) Resultados nas Pessoas 

 

Este critério do modelo EFQM avalia os aspectos com relação a forma como a 

organização hoteleira analisa a satisfação dos colaboradores e o que ela faz para atingir e até 

mesmo superar as suas expectativas. Ele possui pontuação igual a 09, ocupando o terceiro 

lugar quanto ao grau de importância dentro do grupo “resultados”.  O  Quadro  26 apresenta os 

seus 02 subcritérios. 

 
Quadro 26: Subcritérios do critério  “resultados  nas  pessoas”. 

8.   RESULTADOS NAS PESSOAS – COLABORADORES 

a) A satisfação dos colaboradores é avaliada através de um método formalizado. 

b) As informações obtidas através da avaliação da satisfação dos colaboradores são utilizadas da melhor 
forma possível, criando estratégias para minimizar os pontos falhos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 A maioria das redes hoteleiras nacionais, ou seja, 67,6%,   respondeu   que   “quase  

sempre”  realiza  as  tarefas  descritas  nos  subcritérios  de  “resultados nas pessoas”.  As respostas 

“sempre”  e  “às  vezes”  obtiveram  o  segundo e o terceiro maior percentual, atingindo 24,3% e 

5,4% dos retornos respectivamente. A   resposta   “quase   nunca”   não foi mencionada pelos 

gestores das redes hoteleiras nacionais participantes da pesquisa, enquanto que a resposta 

“nunca”  alcançou um percentual de 2,7% dos retornos. A Tabela 25 apresenta as informações 

estatísticas alcançadas através da aplicação do teste de Mann-Whitney com relação ao critério 

“resultados nas pessoas”  nas  redes  hoteleiras  nacionais. 

 
Tabela 25: Informações  estatísticas  com  relação  ao  critério  “resultados nas pessoas”  (Redes  Hoteleiras  Nacionais). 

 
NACIONAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES 
 

N % N % N % N % N % 
8A  37 10 27,0 24 64,9 02 5,4 00 0,0 01 2,7 
8B 37 08 21,6 26 70,3 02 5,4 00 0,0 01 2,7 
TOTAL 74 18 24,3 50 67,6 04 5,4 00 0,0 02 2,7 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nas redes hoteleiras internacionais os resultados são um pouco diferentes. A maioria 

dos gestores, ou seja, 46,7%   respondeu   que   “sempre”   realiza   as   tarefas   descritas   nos  

subcritérios  de  “resultados nas pessoas”.  No  item 8B prevaleceu  a  resposta  “quase sempre”,  a  

qual teve um percentual de retorno de 40,0%,   alcançando   o   segundo   lugar.  A   resposta   “às  

vezes”  foi  mencionada por 13,3% dos gestores das redes hoteleiras internacionais, enquanto 

que   “quase   nunca”   e   “nunca” não foram citadas pelos mesmos. A Tabela 26 apresenta as 

informações estatísticas alcançadas através da aplicação do teste de Mann-Whitney com 

relação   ao   critério   “resultados nas pessoas”   nas   redes hoteleiras internacionais que 

participaram da pesquisa. 

 
Tabela 26: Informações  estatísticas  com  relação  ao  critério  “resultados nas pessoas”  (Redes  Hoteleiras  Internacionais) 

 
INTERNACIONAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES 
 

N % N % N % N % N % 
8A  15 08 53,3 05 33,3 02 13,3 00 0,0 00 0,0 
8B 15 06 40,0 07 46,7 02 13,3 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 30 14 46,7 12 40,0 04 13,3 00 0,0 00 0,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao realizar uma análise geral entre as percepções dos gestores hoteleiros das redes 

nacionais  e   internacionais  quanto  ao  critério  “resultados nas pessoas”,  pode-se perceber que 
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não existem diferenças significativas nas frequências das respostas (p>0,05). Através do 

exercício de auto avaliação, a maioria dos gestores considerou que as necessidades e 

expectativas dos colaboradores estão sendo atendidas,   “quase sempre”   ou   “sempre”   da  

maneira considerada ideal. Na Tabela 27 é possível verificar as frequências das respostas das 

redes hoteleiras nacionais e internacionais e o nível de significância alcançado em cada 

subcritério  de  “resultados nas pessoas”. 

 
Tabela 27: Frequência das respostas e nível de significância dos subcritérios  de  “resultados nas pessoas”. 

 
Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca  

QUESTÕES N % I % N % I % N % I % N % I % N % I % P 
8A 27,0 53,3 64,9 33,3 5,4 13,3 0,0 0,0 2,7 0,0 0,190 
8B 21,6 40,0 70,3 46,7 5,4 13,3 0,0 0,0 2,7 0,0 0,386 
TOTAL 24,3 46,7 67,6 40,0 5,4 13,3 0,0 0,0 2,7 0,0  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

b) Resultados nos Clientes 

 

Este critério do modelo EFQM avalia os aspectos com relação a forma como a 

organização hoteleira analisa a satisfação dos hóspedes e o que ela faz para atingir e até 

mesmo superar as expectativas do seu público-alvo. Ele possui pontuação igual a 20, 

ocupando o primeiro lugar quanto ao grau de importância dentro do grupo  “resultados”, bem 

como de todo o modelo EFQM. O Quadro 27 apresenta os seus 02 subcritérios. 

 
Quadro 27: Subcritérios  do  critério  “resultados  nos clientes”. 

9.   RESULTADOS NOS CLIENTES – HÓSPEDES 

a) A satisfação dos hóspedes é avaliada através de um método formalizado. 

b) As informações obtidas através da avaliação da satisfação dos hóspedes são utilizadas da melhor forma 
possível, criando estratégias para minimizar os pontos falhos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A maioria das redes hoteleiras nacionais, ou seja, 62,2%,   respondeu   que   “sempre”  

realiza as tarefas descritas   nos   subcritérios   de   “resultados   nos   clientes”.   A resposta   “quase 

sempre”  alcançou o segundo maior percentual, atingindo 37,8% dos retornos. As respostas “às  

vezes”,  “quase  nunca”  e  “nunca”  não foram mencionadas pelos gestores das redes hoteleiras 

nacionais pesquisadas. A Tabela 28 apresenta as informações estatísticas alcançadas através 
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da aplicação do teste de Mann-Whitney  com  relação  ao  critério  “resultados  nos clientes”  nas  

redes hoteleiras nacionais. 

 
Tabela 28: Informações  estatísticas  com  relação  ao  critério  “resultados nos clientes”  (Redes  Hoteleiras  Nacionais). 

 
NACIONAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES 
 

N % N % N % N % N % 
9A  37 22 59,5 15 40,5 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
9B 37 24 64,9 13 35,1 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 74 46 62,2 28 37,8 00 0,0 00 0,0 00 0,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nas redes hoteleiras internacionais os resultados são um pouco diferentes. A maioria, 

ou seja, 53,3%  respondeu  que  “quase sempre”  realiza  as  tarefas descritas nos subcritérios de 

“resultados   nos   clientes”.   A resposta   “sempre”   teve um percentual de retorno de 46,7%, 

alcançando o segundo lugar. As respostas “às   vezes”, “quase   nunca”   e   “nunca” não foram 

citadas pelos gestores das redes hoteleiras internacionais participantes da pesquisa. A Tabela 

29 apresenta as informações estatísticas alcançadas através da aplicação do teste de Mann-

Whitney com relação ao critério  “resultados  nos  clientes”  nas  redes  hoteleiras  internacionais 

que responderam a pesquisa. 

 
Tabela 29: Informações  estatísticas  com  relação  ao  critério  “resultados nos clientes”  (Redes  Hoteleiras  Internacionais) 

 
INTERNACIONAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES 
 

N % N % N % N % N % 
9A  15 07 46,7 08 53,3 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
9B 15 07 46,7 08 53,3 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 30 14 46,7 16 53,3 00 0,0 00 0,0 00 0,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao realizar uma análise geral entre as percepções dos gestores hoteleiros das redes 

nacionais e internacionais quanto ao critério  “resultados  nos  clientes”,  pode-se perceber que 

não existem diferenças significativas nas frequências das respostas (p>0,05). Através do 

exercício de auto avaliação, a maioria dos gestores hoteleiros considerou que as expectativas 

dos hóspedes estão   sendo   atendidas,   “sempre”   ou   “quase   sempre”   da  maneira considerada 

ideal. Na Tabela 30 é possível verificar as frequências das respostas das redes hoteleiras 

nacionais e internacionais e o nível de significância alcançado em cada subcritério de 

“resultados  nos  clientes”. 
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Tabela 30: Frequência das respostas e nível de significância dos subcritérios  de  “resultados  nos  clientes”. 

 
Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca  

QUESTÕES N % I % N % I % N % I % N % I % N % I % P 
9A 59,5 46,7 40,5 53,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,405 
9B 64,9 46,7 35,1 53,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,230 
TOTAL 62,2 46,7 37,8 53,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

c) Resultados na Sociedade 

 

Este critério do EFQM avalia os aspectos com relação a forma como a organização 

analisa a satisfação da sociedade e o que ela faz para atingir as expectativas da mesma. Ele 

tem pontuação igual a 06, possuindo o menor grau de importância dentro do grupo 

“resultados”,  bem  como  de todo o EFQM. O Quadro 28 apresenta os seus 02 subcritérios. 

 
Quadro 28: Subcritérios  do  critério  “resultados  na sociedade”. 

10.   RESULTADOS NA SOCIEDADE – COMUNIDADE 

a) A satisfação da comunidade é avaliada através de um método formalizado. 

b) As informações obtidas através da avaliação da satisfação da comunidade são utilizadas da melhor forma 
possível, criando estratégias para minimizar os pontos falhos. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A maioria das redes hoteleiras nacionais, ou seja, 39,2%,   respondeu   que   “quase 

sempre”  realiza  as  tarefas  descritas  nos  subcritérios  de  “resultados  na sociedade”.  A  resposta  

“às vezes”   alcançou  o   segundo  maior  percentual, atingindo 31,1% dos retornos. A resposta 

“quase  nunca”  ficou  em  terceiro  lugar,  com  o  percentual  de  16,2%.  As  respostas  “sempre”  e  

“nunca”  obtiveram,  respectivamente,  8,1%  e  5,4%  dos  retornos,  ocupando  o  quarto  e  o  quinto  

lugar. A Tabela 31 apresenta as informações estatísticas alcançadas através da aplicação do 

teste de Mann-Whitney  com  relação  ao  critério  “resultados  na sociedade”  nas  redes  hoteleiras  

nacionais. 

 
Tabela 31: Informações  estatísticas  com  relação  ao  critério  “resultados na sociedade”  (Redes  Hoteleiras  Nacionais). 

 
NACIONAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES 
 

N % N % N % N % N % 
10A  37 03 8,1 15 40,5 10 27,0 07 18,9 02 5,4 
10B 37 03 8,1 14 37,8 13 35,1 05 13,5 02 5,4 
TOTAL 74 06 8,1 29 39,2 23 31,1 12 16,2 04 5,4 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Nas redes hoteleiras internacionais os resultados são um pouco diferentes. A maioria 

dos gestores, ou seja, 53,3% também respondeu   que   “quase   sempre”   realiza   as   tarefas  

descritas nos subcritérios de “resultados  na sociedade”.  Contudo, ocupando o segundo lugar 

se   encontra   a   resposta   “quase   nunca”,   com   um percentual de 20,0% do total dos retornos. 

Empatados   em   terceiro   lugar   se   encontram   as   respostas   “às   vezes”   e   “nunca”,   com   um 

percentual de 13,3% dos retornos cada uma delas. A  resposta  “sempre”  não foi citada pelos 

gestores das redes hoteleiras internacionais participantes da pesquisa. A Tabela 32 apresenta 

as informações estatísticas alcançadas através da aplicação do teste de Mann-Whitney com 

relação ao   critério   “resultados   na sociedade”   nas   redes   hoteleiras   internacionais   que  

responderam a pesquisa. 

 
Tabela 32: Informações  estatísticas  com  relação  ao  critério  “resultados na sociedade”  (Redes  Hoteleiras  Internacionais) 

 
INTERNACIONAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES 
 

N % N % N % N % N % 
10A  15 00 0,0 08 53,3 02 13,3 03 20,0 02 13,3 
10B 15 00 0,0 08 53,3 02 13,3 03 20,0 02 13,3 
TOTAL 30 00 0,0 16 53,3 04 13,3 06 20,0 04 13,3 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao realizar uma análise geral entre as percepções dos gestores hoteleiros das redes 

nacionais  e  internacionais  quanto  ao  critério  “resultados  na sociedade”,  pode-se perceber que 

não existem diferenças significativas nas frequências das respostas (p>0,05). Através do 

exercício de auto avaliação, foi possível perceber uma certa variabilidade nas respostas, uma 

característica que diferencia este critério dos demais. A maioria dos gestores hoteleiros 

considerou que as expectativas dos hóspedes estão sendo atendidas “quase   sempre”   da  

maneira considerada ideal. Contudo,  existem  muitos  gestores  que  responderam  “às  vezes”  e  

também   “quase   nunca”.  Na Tabela 33 é possível verificar as frequências das respostas das 

redes hoteleiras nacionais e internacionais e o nível de significância alcançado em cada 

subcritério  de  “resultados  na sociedade”. 

 
Tabela 33: Frequência  das  respostas  e  nível  de  significância  dos  subcritérios  de  “resultados  na sociedade”. 

 
Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca  

QUESTÕES N % I % N % I % N % I % N % I % N % I % P 
10A 8,1 0,0 40,5 53,3 27,0 13,3 18,9 20,0 5,4 13,3 0,685 
10B 8,1 0,0 37,8 53,3 35,1 13,3 13,5 20,0 5,4 13,3 0,685 
TOTAL 8,1 0,0 39,2 53,3 31,1 13,3 16,2 20,0 5,4 13,3  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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d) Resultados Chave do Desempenho 

 

Este critério do Modelo de Excelência EFQM avalia os aspectos com relação a forma 

como a organização satisfaz e supera as suas próprias necessidades e expectativas. Refere-se 

às atividades que a rede hoteleira realiza para assegurar o sucesso organizacional, ou seja, a 

entrega dos produtos e serviços, de acordo com a política e estratégia, enfatizando o bom 

funcionamento das parcerias, recursos e processos, valorizando as pessoas, clientes e 

sociedade. Ele tem pontuação igual a 15, possuindo o segundo maior grau de importância 

dentro do grupo “resultados”,  bem  como de todo o modelo EFQM. O Quadro 29 apresenta os 

seus 02 subcritérios. 

 
Quadro 29: Subcritérios do critério  “resultados  chave  do  desempenho”. 

11.   RESULTADOS CHAVE DO DESEMPENHO 

a) O alcance dos resultados da organização é mensurado através de um método formalizado.. 

b) As informações obtidas através da mensuração do alcance dos resultados da organização são utilizadas da 
melhor forma possível, criando estratégias para minimizar os pontos falhos. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A maioria dos gestores das redes hoteleiras nacionais, ou seja, 63,5%, respondeu que 

“sempre”  realiza  as  tarefas  descritas  nos  subcritérios  de  “resultados  chave  do  desempenho”.  A  

resposta “quase  sempre”  alcançou o segundo maior percentual, atingindo 36,5% dos retornos. 

As  respostas  “às  vezes”,  “quase  nunca”  e  “nunca”  não foram mencionadas pelos gestores das 

redes hoteleiras nacionais participantes da pesquisa. A Tabela 34 apresenta as informações 

estatísticas alcançadas através da aplicação do teste de Mann-Whitney com relação ao critério 

“resultados   chave   do   desempenho” nas redes hoteleiras nacionais que participaram da 

pesquisa. 

 
Tabela 34: Informações  estatísticas  com  relação  ao  critério  “resultados  do desempenho”  (Redes  Hoteleiras  Nacionais). 

 
NACIONAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES 
 

N % N % N % N % N % 
11A  37 23 62,2 14 37,8 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
11B 37 24 64,9 13 35,1 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 74 47 63,5 27 36,5 00 0,0 00 0,0 00 0,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Nas redes hoteleiras internacionais os resultados são um pouco diferentes. A maioria 

dos gestores, ou seja, 56,7%  respondeu  que   “quase   sempre”   realiza   as   tarefas  descritas  nos  

subcritérios de “resultados  chave  do  desempenho”.  Ocupando o segundo lugar encontra-se a 

resposta   “sempre”,   com   um percentual de 43,3% do total dos retornos. As respostas “às 

vezes”,   “quase   nunca”   e   “nunca”   também   não   foram citadas pelos gestores das redes 

hoteleiras internacionais participantes da pesquisa. A Tabela 35 apresenta as informações 

estatísticas alcançadas através da aplicação do teste de Mann-Whitney com relação ao critério 

“resultados   chave   do   desempenho”   nas   redes   hoteleiras internacionais que responderam a 

pesquisa. 

 
Tabela 35: Informações  estatísticas  com  relação  ao  critério  “resultados do desempenho”  (Redes  Hoteleiras  Internacionais). 

 
INTERNACIONAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES 
 

N % N % N % N % N % 
11A  15 07 46,7 08 53,3 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
11B 15 06 40,0 09 60,0 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 30 13 43,3 17 56,7 00 0,0 00 0,0 00 0,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao realizar uma análise geral entre as percepções dos gestores hoteleiros das redes 

nacionais e internacionais quanto   ao   critério   “resultados   chave   do   desempenho”,   pode-se 

perceber que não existem diferenças significativas nas frequências das respostas (p>0,05). 

Através do exercício de auto avaliação, foi possível perceber um certo otimismo por parte dos 

gestores respondentes, com relação ao desempenho das redes hoteleiras onde trabalham. A 

maioria deles considerou que as necessidades e expectativas das organizações estão sendo 

alcançadas e até mesmo superadas “sempre” ou “quase  sempre”  da  maneira  considerada  ideal.  

Na Tabela 36 é possível verificar as frequências das respostas das redes hoteleiras nacionais e 

internacionais e o nível de significância alcançado em cada subcritério  de  “resultados  chave  

do desempenho”. 

 
Tabela 36: Frequência das respostas e nível de significância dos subcritérios  de  “resultados  do  desempenho”. 

 
Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca  

QUESTÕES N % I % N % I % N % I % N % I % N % I % P 
11A 62,2 46,7 37,8 53,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,310 
11B 64,9 40,0 35,1 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,103 
TOTAL 63,5 43,3 36,5 56,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.2.3. Critérios  do  Grupo  “Meios”  – Comparativo: Gerentes Gerais e Demais Gestores 

 

 Nesta parte da investigação os 05 critérios dos “meios”  serão utilizados para realizar 

uma análise comparativa entre a percepção dos gerentes gerais perante os demais gestores das 

redes hoteleiras pesquisadas. Nota-se que serão analisadas apenas as redes hoteleiras – 

nacionais e internacionais - que retornaram os dois questionários devidamente respondidos. 

 

a) Liderança 

 

A maioria do gerentes gerais, ou seja, 54,3%   respondeu   que   “sempre”   realiza   as  

tarefas descritas   nos   subcritérios   de   “liderança”.   O   item   3C   foi   o   único   que   prevaleceu   a  

resposta   “quase   sempre”,   a   qual   obteve   o   segundo  maior   percentual, atingindo 40,9% dos 

retornos.  A   resposta  “às  vezes”  foi  a   terceira  colocada,  obtendo  um  percentual  de  4,8%. As 

respostas  “quase  nunca”  e  “nunca”  não  foram  mencionadas  pelos gerentes gerais. No que diz 

respeito aos gerentes setoriais, a resposta que obteve o maior percentual foi “quase  sempre”, 

com 51,4% dos retornos. O item 3B foi o único que prevaleceu a resposta “sempre”,  a  qual  

obteve  o  segundo  maior  percentual,  atingindo  41,9%  dos  retornos.  A  resposta  “às  vezes”  foi  a  

terceira  colocada,  obtendo  um  percentual  de  6,7%.  As  respostas  “quase  nunca”  e  “nunca”  não  

foram mencionadas pelos gerentes setoriais. O Quadro 30 apresenta um comparativo entre as 

percepções dos gestores hoteleiros com  relação  ao  critério  “liderança”. 
 

Quadro 30: Comparativo entre as percepções dos gestores com relação ao critério “liderança”. 

 
GERENTE GERAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES   N % N % N % N % N % 
3A 21 13 61,9 06 28,6 02 9,5 00 0,0 00 0,0 
3B 21 11 52,4 10 47,6 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
3C 21 10 47,6 11 52,4 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
3D 21 13 61,9 07 33,3 01 4,8 00 0,0 00 0,0 
3E 21 10 47,6 09 42,9 02 9,5 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 105 57 54,3 43 40,9 05 4,8 00 0,0 00 0,0 

 

 
GERENTES SETORIAIS 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES   N % N % N % N % N % 
3A 21 07 33,3 13 61,9 01 4,8 00 0,0 00 0,0 
3B 21 12 57,1 08 38,1 01 4,8 00 0,0 00 0,0 
3C 21 08 38,1 12 57,1 01 4,8 00 0,0 00 0,0 
3D 21 09 42,9 10 47,6 02 9,5 00 0,0 00 0,0 
3E 21 08 38,1 11 52,4 02 9,5 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 105 44 41,9 54 51,4 07 6,7 00 0,0 00 0,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Ao realizar uma análise comparativa global, entre as percepções dos gerentes gerais 

perante os demais gestores, das redes hoteleiras nacionais e internacionais, quanto ao critério 

“liderança”,  pode-se perceber que não existem diferenças significativas nas frequências das 

respostas (p>0,05). Através do exercício de auto avaliação, a maioria dos gestores respondeu 

que  “sempre”  ou  “quase  sempre” segue as afirmativas descritas nos subcritérios do modelo 

EFQM, com  relação  ao  critério  “liderança”.  Eles acreditam que os mesmos atuam de forma 

positiva com relação às organizações as quais pertencem, agindo, na maioria das vezes, de 

acordo com a maneira considerada ideal. No Quadro 31 é possível verificar o nível de 

significância   alcançado   em  cada   subcritério  de   “liderança”,  nas redes hoteleiras nacionais e 

internacionais, bem como na comparação entre elas. 

 
Quadro 31: Comparativo  entre  os  níveis  de  significância  dos  subcritérios  de  “liderança”. 

 
Redes Nacionais Redes Internacionais Comparativo 

QUESTÕES N P N P N P 
3A 15 0,367 06 0,394 21 0,136 
3B 15 0,461 06 0,180 21 0,874 
3C 15 0,902 06 0,180 21 0,444 
3D 15 0,683 06 0,180 21 0,213 
3E 15 0,285 06 0,394 21 0,596 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

b) Pessoas 
 

A maioria do gerentes gerais, ou seja, 63,8%  respondeu  que  “quase sempre”  realiza  as  

tarefas descritas   nos   subcritérios   de   “pessoas”.   O   item   4B foi o único que prevaleceu a 

resposta  “sempre”,  a  qual  obteve  o  segundo  maior  percentual,  atingindo  32,4% dos retornos. 

A  resposta  “às  vezes”  foi  a   terceira  colocada,  obtendo  um  percentual  de  3,8%. As respostas 

“quase  nunca”  e  “nunca”  não  foram  mencionadas  pelos  gerentes  gerais.  No  que  diz  respeito  

aos gerentes setoriais, a resposta que obteve o maior percentual também foi  “quase  sempre”,  

com 50,5% dos retornos. A  segunda  colocada  foi  a  resposta  “sempre”,  com um percentual de 

31,4%.  A  terceira  colocada  foi  a  resposta  “às  vezes”,  com  18,1%  dos  retornos.  No item 4B a 

resposta  “às  vezes”  superou  a  quantidade  de  retornos  que  a  resposta  “sempre”.  As respostas 

“quase   nunca”   e   “nunca”   não   foram   mencionadas   pelos   gerentes setoriais. O Quadro 32 

apresenta um comparativo entre as percepções dos gestores hoteleiros com relação ao critério 

“pessoas”. 
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Quadro 32: Comparativo  entre  as  percepções  dos  gestores  com  relação  ao  critério  “pessoas”. 

 
GERENTE GERAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES   N % N % N % N % N % 
4A 21 06 28,6 13 61,9 02 9,5 00 0,0 00 0,0 
4B 21 12 57,1 09 42,9 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
4C 21 05 23,8 14 66,7 02 9,5 00 0,0 00 0,0 
4D 21 06 28,6 15 71,4 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
4E 21 05 23,8 16 76,2 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 105 34 32,4 67 63,8 04 3,8 00 0,0 00 0,0 

 

 
GERENTES SETORIAIS 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES   N % N % N % N % N % 
4A 21 06 28,6 11 52,4 04 19,0 00 0,0 00 0,0 
4B 21 05 23,8 10 47,6 06 28,6 00 0,0 00 0,0 
4C 21 06 28,6 11 52,4 04 19,0 00 0,0 00 0,0 
4D 21 08 38,1 12 57,1 01 4,8 00 0,0 00 0,0 
4E 21 08 38,1 09 42,9 04 19,0 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 105 33 31,4 53 50,5 19 18,1 00 0,0 00 0,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao realizar uma análise comparativa global, entre as percepções dos gerentes gerais 

perante os demais gestores, das redes hoteleiras nacionais e internacionais, quanto ao critério 

“pessoas”,   pode-se perceber que existem diferenças significativas nas frequências das 

respostas (p<0,05) do subcritério 4B, no comparativo entre os gestores das redes nacionais e 

consequentemente no comparativo entre as redes hoteleiras nacionais e internacionais. Nos 

demais subcritérios não existem diferenças significativas nas frequências das respostas 

(p>0,05). Através do exercício de auto avaliação, é possível perceber que a maioria dos 

gestores   respondeu   que   “quase sempre”   ou   “sempre”   segue   as afirmativas descritas nos 

subcritérios do modelo EFQM com   relação   ao   critério   “pessoas”.   Eles acreditam que os 

colaboradores atuam de forma positiva com relação às organizações as quais pertencem, 

agindo, na maioria das vezes, de acordo com a maneira considerada ideal. No Quadro 33 é 

possível verificar o nível de significância alcançado em cada subcritério   de   “pessoas”,   nas  

redes hoteleiras nacionais e internacionais, bem como na comparação entre elas. 
 

Quadro 33: Comparativo entre os níveis de significância dos subcritérios  de  “pessoas”. 

 
Redes Nacionais Redes Internacionais Comparativo 

QUESTÕES N P N P N P 
4A 15 0,870 06 0,699 21 0,671 
4B 15 0,003 06 1,000 21 0,006 
4C 15 0,653 06 0,699 21 0,852 
4D 15 0,713 06 1,000 21 0,684 
4E 15 0,967 06 1,000 21 0,988 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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c) Estratégias 
 

A maioria do gerentes gerais, ou seja, 48,8%  respondeu  que  “quase  sempre”  realiza  as  

tarefas descritas   nos   subcritérios   de   “estratégias”.  Nos   itens 5A e 5B prevaleceu a resposta 

“sempre”,   a   qual   obteve   o   segundo   maior   percentual,   atingindo   47,6% dos retornos. A 

resposta   “às   vezes”   foi   a   terceira colocada, obtendo um percentual de 3,6%. As respostas 

“quase  nunca”  e  “nunca”  não  foram  mencionadas  pelos  gerentes  gerais.  No  que  diz  respeito  

aos gerentes setoriais, a resposta que obteve o maior percentual também  foi  “quase  sempre”,  

com 60,7% dos retornos.  A  segunda  colocada  foi  a  resposta  “sempre”,  com  um  percentual  de  

31,0%.  A   terceira   colocada   foi   a   resposta   “às  vezes”,   com  8,3% dos retornos. As respostas 

“quase  nunca”  e  “nunca”  não   foram  citadas pelos gerentes setoriais. No item 5B a resposta 

“às   vezes”   não   foi   mencionada   pelos   gerentes   gerais   e   nem   pelos   setoriais.   O Quadro 34 

apresenta um comparativo entre as percepções dos gestores hoteleiros com relação ao critério 

“estratégias”. 

 
Quadro 34: Comparativo entre as percepções dos gestores com relação  ao  critério  “estratégias”. 

 
GERENTE GERAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES   N % N % N % N % N % 
5A 21 12 57,1 08 38,1 01 4,8 00 0,0 00 0,0 
5B 21 12 57,1 09 42,9 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
5C 21 08 38,1 12 57,1 01 4,8 00 0,0 00 0,0 
5D 21 08 38,1 12 57,1 01 4,8 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 84 40 47,6 41 48,8 03 3,6 00 0,0 00 0,0 

 

 
GERENTES SETORIAIS 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES   N % N % N % N % N % 
5A 21 06 28,6 13 61,9 02 9,5 00 0,0 00 0,0 
5B 21 06 28,6 15 71,4 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
5C 21 07 33,3 13 61,9 01 4,8 00 0,0 00 0,0 
5D 21 07 33,3 10 47,6 04 19,0 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 84 26 31,0 51 60,7 07 8,3 00 0,0 00 0,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao realizar uma análise comparativa global, entre as percepções dos gerentes gerais 

perante os demais gestores, das redes hoteleiras nacionais e internacionais, quanto ao critério 

“estratégias”,  pode-se perceber que não existem diferenças significativas nas frequências das 

respostas (p>0,05). Através do exercício de auto avaliação, é possível perceber que a maioria 

dos  gestores   respondeu  que  “quase sempre”  ou  “sempre”  segue  as  afirmativas  descritas  nos  

subcritérios   do  modelo  EFQM  com   relação   ao   critério   “estratégias”. Eles acreditam que as 
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estratégias estão sendo desenvolvidas, organizadas e implantadas da maneira considerada 

ideal. No Quadro 35 é possível verificar o nível de significância alcançado em cada 

subcritério   de   “estratégias”,   nas   redes   hoteleiras   nacionais   e   internacionais,   bem   como na 

comparação entre elas. 

 
Quadro 35: Comparativo  entre  os  níveis  de  significância  dos  subcritérios  de  “estratégias”. 

 
Redes Nacionais Redes Internacionais Comparativo 

QUESTÕES N P N P N P 
5A 15 0,305 06 0,180 21 0,069 
5B 15 0,126 06 0,699 21 0,065 
5C 15 1,000 06 0,699 21 0,771 
5D 15 0,345 06 1,000 21 0,409 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

d) Parcerias e Recursos 
 

A maioria do gerentes gerais, ou seja, 57,1%  respondeu  que  “quase  sempre”  realiza  as  

tarefas  descritas  nos  subcritérios  de  “parcerias e recursos”.  No  item 6E prevaleceu a resposta 

“sempre”, que obteve o segundo maior percentual, atingindo 37,2% dos retornos. A resposta 

“às  vezes”   foi   a   terceira   colocada,  alcançando um percentual de 5,7%.  As   respostas   “quase  

nunca”   e   “nunca”   não   foram   mencionadas pelos gerentes gerais. No que diz respeito aos 

gerentes setoriais, a resposta com maior  percentual  também  foi  “quase  sempre”,  com  80,0% 

dos  retornos.  A  segunda  colocada  foi  a   resposta  “sempre”, com um percentual de 13,3%. A 

terceira colocada foi a resposta   “às   vezes”,   com   6,7%   dos   retornos.   As   respostas   “quase  

nunca”  e  “nunca”  não  foram  citadas  pelos  gerentes  setoriais.  No item 6B  a  resposta  “às  vezes”  

superou  a  resposta  “sempre”,  enquanto  que  no  item  6D  as  duas  respostas  obtiveram  a  mesma  

quantidade de retornos. No item 6C a  resposta  “às  vezes”  não  foi  mencionada  pelos  gerentes  

gerais e nem pelos setoriais. O Quadro 36 apresenta um comparativo entre as percepções dos 

gestores  hoteleiros  com  relação  ao  critério  “parcerias e recursos”. 

 
Quadro 36: Comparativo  entre  as  percepções  dos  gestores  com  relação  ao  critério  “parcerias  e  recursos”. 

 
GERENTE GERAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES   N % N % N % N % N % 
6A 21 08 38,1 11 52,4 02 9,5 00 0,0 00 0,0 
6B 21 08 38,1 11 52,4 02 9,5 00 0,0 00 0,0 
6C 21 06 28,6 15 71,4 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
6D 21 06 28,6 14 66,7 01 4,8 00 0,0 00 0,0 
6E 21 11 52,4 09 42,9 01 4,8 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 105 39 37,2 60 57,1 06 5,7 00 0,0 00 0,0 
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GERENTES SETORIAIS 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES   N % N % N % N % N % 
6A 21 03 14,3 17 81,0 01 4,8 00 0,0 00 0,0 
6B 21 02 9,5 16 76,2 03 14,3 00 0,0 00 0,0 
6C 21 04 19,0 17 81,0 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
6D 21 02 9,5 17 81,0 02 9,5 00 0,0 00 0,0 
6E 21 03 14,3 17 81,0 01 4,8 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 105 14 13,3 84 80,0 07 6,7 00 0,0 00 0,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao realizar uma análise comparativa global, entre as percepções dos gerentes gerais 

perante os demais gestores, das redes hoteleiras nacionais e internacionais, quanto ao critério 

“parcerias e recursos”,  pode-se perceber que existem diferenças significativas nas frequências 

das respostas (p<0,05) do subcritério 6E, no comparativo entre os gestores das redes nacionais 

e consequentemente no comparativo entre as redes hoteleiras nacionais e internacionais. Nos 

demais subcritérios não foram encontradas diferenças significativas nas frequências das 

respostas (p>0,05). Através do exercício de auto avaliação, é possível perceber que a maioria 

dos gestores respondeu  que  “quase  sempre”  segue  as  afirmativas  descritas nos subcritérios do 

EFQM  com  relação  ao  critério  “parcerias  e  recursos”.  Eles  acreditam  que  as  parcerias  estão  

sendo acordadas e os recursos utilizados muito próximos da maneira considerada ideal. No 

Quadro 37 é possível verificar o nível de significância alcançado em cada subcritério de 

“parcerias e recursos”,   nas   redes   hoteleiras   nacionais   e   internacionais,   bem   como   na  

comparação entre elas. 

 
Quadro 37: Comparativo entre os níveis de significância  dos  subcritérios  de  “parcerias  e  recursos”. 

 
Redes Nacionais Redes Internacionais Comparativo 

QUESTÕES N P N P N P 
6A 15 0,775 06 0,180 21 0,213 
6B 15 0,567 06 0,065 21 0,060 
6C 15 0,775 06 0,699 21 0,474 
6D 15 0,412 06 0,394 21 0,120 
6E 15 0,041 06 0,699 21 0,018 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

e) Processos, Produtos e Serviços 
 

A maioria do gerentes gerais, ou seja, 55,2%  respondeu  que  “quase  sempre”  realiza  as  

tarefas descritas nos subcritérios  de  “processos,  produtos  e  serviços”.  No  item  7D prevaleceu 

a  resposta  “sempre”,  que  obteve  o  segundo  maior percentual, atingindo 41,0% dos retornos. A 



133 
 

resposta  “às  vezes”  foi  a  terceira  colocada, alcançando um percentual de 3,8%, porém ela foi 

citada somente nos itens 7A e 7B. As   respostas   “quase   nunca”   e   “nunca”   não   foram  

mencionadas pelos gerentes gerais. No que diz respeito aos gerentes setoriais, a resposta com 

maior percentual também  foi  “quase  sempre”,  com  72,4% dos retornos. A segunda colocada 

foi  a  resposta  “sempre”,  com  um  percentual  de  16,2%. A  terceira  colocada  foi  a  resposta  “às  

vezes”,  com  9,5% dos retornos. A  resposta  “quase  nunca”  atingiu  1,9%  dos  retornos,  sendo  

citada  apenas  no  item  7A,  obtendo,  neste  item,  o  mesmo  alcance  que  a  resposta  “às  vezes”,  a  

qual não foi citada no item 7D, porém nos itens 7B e 7E obteve maior alcance que a resposta 

“sempre”.   A resposta “nunca”   não   foi mencionada pelos gerentes setoriais. O Quadro 38 

apresenta um comparativo entre as percepções dos gestores hoteleiros com relação ao critério 

“processos,  produtos e serviços”. 

 
Quadro 38: Comparativo  entre  as  percepções  dos  gestores  com  relação  ao  critério  “processos,  produtos  e  serviços”. 

 
GERENTE GERAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES   N % N % N % N % N % 
7A 21 09 42,9 10 47,6 02 9,5 00 0,0 00 0,0 
7B 21 05 23,8 14 66,7 02 9,5 00 0,0 00 0,0 
7C 21 09 42,9 12 57,1 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
7D 21 11 52,4 10 47,6 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
7E 21 09 42,9 12 57,1 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 105 43 41,0 58 55,2 04 3,8 00 0,0 00 0,0 

 

 
GERENTES SETORIAIS 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES   N % N % N % N % N % 
7A 21 03 14,3 14 66,7 02 9,5 02 9,5 00 0,0 
7B 21 02 9,5 16 76,2 03 14,3 00 0,0 00 0,0 
7C 21 04 19,0 15 71,4 02 9,5 00 0,0 00 0,0 
7D 21 06 28,6 15 71,4 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
7E 21 02 9,5 16 76,2 03 14,3 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 105 17 16,2 76 72,4 10 9,5 02 1,9 00 0,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao realizar uma análise comparativa global, entre as percepções dos gerentes gerais 

perante os demais gestores, das redes hoteleiras nacionais e internacionais, quanto ao critério 

“processos,  produtos  e  serviços”,  pode-se perceber que existem diferenças significativas nas 

frequências das respostas (p<0,05) dos subcritérios 7A e 7E, no comparativo entre as redes 

hoteleiras nacionais e internacionais. Nos demais subcritérios não foram encontradas 

diferenças significativas nas frequências das respostas (p>0,05). Através do exercício de auto 

avaliação, é possível perceber que a maioria   dos   gestores   respondeu   que   “quase   sempre”  
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segue as afirmativas descritas nos subcritérios do modelo EFQM com relação ao critério 

“processos, produtos e serviços”.  Eles  acreditam  que  os processos estão sendo programados e 

os produtos e serviços ofertados muito próximos da maneira considerada ideal. No Quadro 39 

é   possível   verificar   o   nível   de   significância   alcançado   em   cada   subcritério   de   “processos, 

produtos e serviços”,   nas   redes   hoteleiras   nacionais   e   internacionais,   bem   como   na  

comparação entre elas. 

 
Quadro 39: Comparativo  entre  os  níveis  de  significância  dos  subcritérios  de  “processos,  produtos  e  serviços”. 

 
Redes Nacionais Redes Internacionais Comparativo 

QUESTÕES N P N P N P 
7A 15 0,116 06 0,394 21 0,044 
7B 15 0,595 06 0,394 21 0,247 
7C 15 0,106 06 0,699 21 0,053 
7D 15 0,539 06 0,180 21 0,120 
7E 15 0,106 06 0,093 21 0,005 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

4.2.4. Critérios  do  Grupo  “Resultados”  – Comparativo: Gerentes Gerais e Demais Gestores 

 

 Nesta parte da investigação os 04 critérios do grupo “resultados”  serão  utilizados  para  

realizar uma análise comparativa entre a percepção dos gerentes gerais perante os demais 

gestores das redes hoteleiras pesquisadas. Nota-se que serão analisadas apenas as redes 

hoteleiras – nacionais e internacionais - que retornaram os dois questionários devidamente 

respondidos. 

 

a) Resultados nas Pessoas 

 

A maioria do gerentes gerais, ou seja, 69,1%  respondeu  que  “quase sempre”  realiza  as  

tarefas  descritas  nos  subcritérios  de  “resultados nas pessoas”.  A resposta “sempre” obteve o 

segundo maior percentual, atingindo 30,9% dos retornos. As respostas “às   vezes”,   “quase  

nunca”   e   “nunca”   não   foram   mencionadas   pelos   gerentes   gerais.   No   que   diz   respeito   aos  

gerentes setoriais, a resposta que obteve o maior percentual também  foi  “quase  sempre”,  com  

45,2% dos retornos. A  segunda  reposta  mais  citada  foi  “às  vezes”,  com  30,9%  dos  retornos.  A  

resposta  “quase  nunca”  ficou  em  terceiro  lugar,  com  11,9%  dos  retornos.  A  resposta  “nunca”  

atingiu um percentual maior do que a resposta  “quase  nunca”  no  item  8B,  totalizando  9,6%  

dos retornos, ocupando a quarta colocação. Por último encontra-se  a  resposta  “sempre”,  a  qual  
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não foi mencionada no item 8A e atingiu um percentual de apenas 2,4% dos retornos. O 

Quadro 40 apresenta um comparativo entre as percepções dos gestores hoteleiros com relação 

ao  critério  “resultados  nas  pessoas”. 
 

Quadro 40: Comparativo entre as percepções dos gestores com relação ao critério “resultados  nas  pessoas”. 

 
GERENTE GERAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES   N % N % N % N % N % 
8A 21 07 33,3 14 66,7 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
8B 21 06 28,6 15 71,4 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 42 13 30,9 29 69,1 00 0,0 00 0,0 00 0,0 

 

 
GERENTES SETORIAIS 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES   N % N % N % N % N % 
8A 21 00 0,0 10 47,6 07 33,3 03 14,3 01 4,8 
8B 21 01 4,8 09 42,9 06 28,6 02 9,5 03 14,3 
TOTAL 42 01 2,4 19 45,2 13 30,9 05 11,9 04 9,6 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao realizar uma análise comparativa global, entre as percepções dos gerentes gerais 

perante os demais gestores, das redes hoteleiras nacionais e internacionais, quanto ao critério 

“resultado   nas   pessoas”,   pode-se perceber que existem diferenças significativas nas 

frequências das respostas (p<0,05) dos subcritérios 8A e 8B, no comparativo entre os gestores 

das redes nacionais e consequentemente no comparativo entre as redes nacionais e 

internacionais. Também ocorreram diferenças significativas nas respostas (p<0,05) do 

subcritério 8A, no comparativo entre os gestores das redes hoteleiras internacionais. O único 

subcritério que não foi encontrado diferenças significativas nas respostas (p>0,05) foi o 8B, 

no comparativo entre os gestores das redes internacionais. Através do exercício de auto 

avaliação, a maioria dos gestores respondeu que “quase   sempre”   segue   as   afirmativas  

descritas nos subcritérios do EFQM, com   relação  ao  critério   “resultados  nas  pessoas”.  Eles  

acreditam que as necessidades e expectativas dos colaboradores estão sendo atendidas, na 

maioria das vezes, de acordo com a maneira considerada ideal. No Quadro 41 é possível 

verificar o nível de significância alcançado em  cada  subcritério  de  “resultados  nas  pessoas”,  

nas redes hoteleiras nacionais e internacionais, bem como na comparação entre elas. 
 
Quadro 41: Comparativo entre os níveis de significância dos  subcritérios  de  “resultados  nas pessoas”. 

 
Redes Nacionais Redes Internacionais Comparativo 

QUESTÕES N P N P N P 
8A 15 0,001 06 0,026 21 0,000 
8B 15 0,000 06 0,485 21 0,000 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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b) Resultados nos Clientes 

 

Nas respostas dos gerentes gerais com relação aos subcritérios   de   “resultados   nos  

clientes”, ocorreu um empate entre “sempre”  e  “quase  sempre”, atingindo 50,0% dos retornos 

cada uma delas. Com isso, as demais  respostas,  ou  seja,  “às  vezes”,  “quase  nunca”  e  “nunca”  

não   foram   mencionadas   pelos   mesmos.   No   subcritério   9A   a   resposta   “sempre”   obteve   o  

primeiro  lugar,  enquanto  que  no  subcritério  9B  a  resposta  “quase  sempre”  foi  a  mais  citada.  

No que diz respeito aos  gerentes  setoriais,  a  resposta  que  obteve  o  maior  percentual  foi  “quase  

sempre”,  com  64,3%  dos  retornos.  A  segunda  reposta  mais  citada  foi  “sempre”,  com  19,0% 

dos   retornos.   A   resposta   “às vezes”   ficou   em   terceiro   lugar,   com   14,3% dos retornos. A 

resposta   “quase nunca”   foi citada apenas no item 9A, totalizando 2,4% dos retornos, 

ocupando a quarta colocação. A  resposta  “nunca”  não  foi  mencionada  pelos  gerentes  setoriais. 

No   subcritério   9A,   a   resposta   “às   vezes”   foi   mais   citada   do   que   a   resposta   “sempre”.   O 

Quadro 42 apresenta um comparativo entre as percepções dos gestores hoteleiros com relação 

ao  critério  “resultados  nos  clientes”. 

 
Quadro 42: Comparativo  entre  as  percepções  dos  gestores  com  relação  ao  critério  “resultados  nos  clientes”. 

 
GERENTE GERAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES   N % N % N % N % N % 
9A 21 11 52,4 10 47,6 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
9B 21 10 47,6 11 52,4 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 42 21 50,0 21 50,0 00 0,0 00 0,0 00 0,0 

 

 
GERENTES SETORIAIS 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES   N % N % N % N % N % 
9A 21 03 14,3 13 61,9 04 19,0 01 4,8 00 0,0 
9B 21 05 23,8 14 66,7 02 9,5 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 42 08 19,0 27 64,3 06 14,3 01 2,4 00 0,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao realizar uma análise comparativa global, entre as percepções dos gerentes gerais 

perante os demais gestores, das redes hoteleiras nacionais e internacionais, quanto ao critério 

“resultado   nos   clientes”,   pode-se perceber que existem diferenças significativas nas 

frequências das respostas (p<0,05) do subcritério 9A, no comparativo entre os gestores das 

redes nacionais e consequentemente no comparativo entre as redes nacionais e internacionais. 

Nos demais subcritérios não foram encontradas diferenças significativas nas frequências das 

respostas (p>0,05). Através do exercício de auto avaliação, a maioria dos gestores respondeu 



137 
 

que  “quase  sempre”  segue  as  afirmativas  descritas  nos  subcritérios  do  EFQM,  com  relação  ao 

critério   “resultados   nos   clientes”.   Eles   acreditam que as necessidades e expectativas dos 

hóspedes estão sendo atendidas, na maioria das vezes, muito próximas da maneira 

considerada ideal. No Quadro 43 é possível verificar o nível de significância alcançado em 

cada  subcritério  de  “resultados  nos  clientes”,  nas  redes  hoteleiras  nacionais  e   internacionais,  

bem como na comparação entre elas. 

 
Quadro 43: Comparativo  entre  os  níveis  de  significância  dos  subcritérios  de  “resultados  nos  clientes”. 

 
Redes Nacionais Redes Internacionais Comparativo 

QUESTÕES N P N P N P 
9A 15 0,006 06 0,394 21 0,002 
9B 15 0,126 06 0,699 21 0,064 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

c) Resultados na Sociedade 

 

A maioria dos gerentes gerais, ou seja, 71,4%  respondeu  que  “quase  sempre”  realiza  

as tarefas descritas nos subcritérios de “resultados   na sociedade”.   A   resposta   “às vezes”  

obteve o segundo maior percentual, atingindo 26,2% dos retornos. A resposta   “sempre”,  

embora não tenha sido citada no subcritério 10B, alcançou o terceiro lugar, com 2,4% dos 

retornos. As respostas “quase  nunca”  e  “nunca”  não  foram  mencionadas  pelos  gerentes  gerais.  

No  que  diz   respeito  aos  gerentes  setoriais,  a   resposta  que  obteve  o  maior  percentual   foi  “às 

vezes”,   com   59,5%   dos   retornos.   A   segunda   reposta   mais   citada   foi   “quase   nunca”,   com  

23,8% dos retornos. A  resposta  “nunca”  ficou  em  terceiro  lugar,  com  11,9% dos retornos. A 

resposta   “quase   sempre”   foi   citada  por apenas 4,8% dos gerentes setoriais, enquanto que a 

resposta   “sempre”   não   foi   mencionada   pelos   mesmos.   O Quadro 44 apresenta um 

comparativo entre  as  percepções  dos  gestores  hoteleiros  com  relação  ao  critério  “resultados  na  

sociedade”. 

 
Quadro 44: Comparativo  entre  as  percepções  dos  gestores  com  relação  ao  critério  “resultados  na  sociedade”. 

 
GERENTE GERAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES   N % N % N % N % N % 
10A 21 01 4,8 16 76,2 04 19,0 00 0,0 00 0,0 
10B 21 00 0,0 14 66,7 07 33,3 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 42 01 2,4 30 71,4 11 26,2 00 0,0 0,0 0,0 
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GERENTES SETORIAIS 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES   N % N % N % N % N % 
10A 21 00 0,0 01 4,8 12 57,1 05 23,8 03 14,3 
10B 21 00 0,0 01 4,8 13 61,9 05 23,8 02 9,5 
TOTAL 42 00 0,0 02 4,8 25 59,5 10 23,8 05 11,9 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao realizar uma análise comparativa global, entre as percepções dos gerentes gerais 

perante os demais gestores, das redes hoteleiras nacionais e internacionais, quanto ao critério 

“resultado   na sociedade”,   pode-se perceber que existem diferenças significativas nas 

frequências das respostas (p<0,05) de todos os subcritérios, no comparativo entre os gestores 

das redes nacionais, internacionais e consequentemente, no comparativo entre elas. Através 

do exercício de auto avaliação, a maioria dos gerentes gerais respondeu  que  “quase  sempre”  

segue as afirmativas  descritas  nos  subcritérios  do  EFQM,  com  relação  ao  critério  “resultados  

na   sociedade”.   Os   gerentes   setoriais   foram   um   pouco   mais   cautelosos   nas   suas   respostas,  

sendo que a maioria deles respondeu  que  “às  vezes”  segue as afirmativas deste subcritério. Os 

gestores acreditam que as necessidades e expectativas da sociedade não estão sendo atendidas, 

na maioria das vezes, de acordo com a maneira considerada ideal. No Quadro 45 é possível 

verificar o nível de significância alcançado em cada subcritério de  “resultados  na  sociedade”,  

nas redes hoteleiras nacionais e internacionais, bem como na comparação entre elas. 

 
Quadro 45: Comparativo  entre  os  níveis  de  significância  dos  subcritérios  de  “resultados  na  sociedade”. 

 
Redes Nacionais Redes Internacionais Comparativo 

QUESTÕES N P N P N P 
10A 15 0,000 06 0,015 21 0,000 
10B 15 0,001 06 0,015 21 0,000 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

d) Resultados Chave do Desempenho 

 

A   maioria   dos   gerentes   gerais,   ou   seja,   52,4%   respondeu   que   “sempre”   realiza   as  

tarefas   descritas   nos   subcritérios   de   “resultados   chave   do   desempenho”.   A   resposta   “quase  

sempre”  obteve  o  segundo  maior  percentual,  atingindo  47,6%  dos  retornos.  As  respostas  “às  

vezes”,  “quase  nunca”  e  “nunca”  não  foram  mencionadas  pelos  gerentes  gerais.  No  que  diz  

respeito  aos  gerentes  setoriais,  a  resposta  que  obteve  o  maior  percentual  foi  “quase  sempre”,  

com   64,3%   dos   retornos.   A   segunda   reposta   mais   citada   foi   “sempre”,   com 28,6% dos 
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retornos.  A    resposta  “às  vezes”  ficou  em  terceiro  lugar,  com  7,1%  dos  retornos.  As  respostas 

“quase   nunca”   e   “nunca”   não   foram   mencionadas   pelos gerentes setoriais. O Quadro 46 

apresenta um comparativo entre as percepções dos gestores hoteleiros com relação ao critério 

“resultados chave do desempenho”. 

 
Quadro 46: Comparativo  entre  as  percepções  dos  gestores  com  relação  ao  critério  “resultados  chave  do  desempenho”. 

 
GERENTE GERAL 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES   N % N % N % N % N % 
11A 21 11 52,4 10 47,6 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
11B 21 11 52,4 10 47,6 00 0,0 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 42 22 52,4 20 47,6 00 0,0 00 0,0 00 0,0 

 

 
GERENTES SETORIAIS 

 
Total Sempre Quase Sempre Às Vezes Quase Nunca Nunca 

QUESTÕES   N % N % N % N % N % 
11A 21 05 23,8 14 66,7 02 9,5 00 0,0 00 0,0 
11B 21 07 33,3 13 61,9 01 4,8 00 0,0 00 0,0 
TOTAL 42 12 28,6 27 64,3 03 7,1 00 0,0 00 0,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao realizar uma análise comparativa global, entre as percepções dos gerentes gerais 

perante os demais gestores, das redes hoteleiras nacionais e internacionais, quanto ao critério 

“resultado chave do desempenho”,  pode-se perceber que existem diferenças significativas nas 

frequências das respostas (p<0,05) do subcritério 11A, no comparativo entre as redes 

hoteleiras nacionais e internacionais. Nos demais subcritérios não foram encontradas 

diferenças significativas nas frequências das respostas (p>0,05). Através do exercício de auto 

avaliação, foi possível perceber que maioria dos gestores respondeu que “quase sempre”  ou  

“sempre”   segue  as   afirmativas  descritas  nos   subcritérios  do  EFQM,  com  relação  ao  critério  

“resultados   chave do desempenho”.   Eles   acreditam   que   as necessidades e expectativas das 

organizações estão sendo alcançadas e até mesmo superadas, na maioria das vezes, de acordo 

com a maneira considerada ideal. No Quadro 47 é possível verificar o nível de significância 

alcançado   em   cada   subcritério   de   “resultados   chave do desempenho”,   nas   redes   hoteleiras  

nacionais e internacionais, bem como na comparação entre elas. 

 
Quadro 47: Comparativo  entre  os  níveis  de  significância  dos  subcritérios  de  “resultados  chave  do  desempenho”. 

 
Redes Nacionais Redes Internacionais Comparativo 

QUESTÕES N P N P N P 
11A 15 0,285 06 0,093 21 0,035 
11B 15 0,539 06 0,240 21 0,174 

Fonte: Elaborado pela autora. 



140 
 

4.3. Discussão dos Resultados 
 

 Nota-se, em um contexto geral, que a maioria das redes hoteleiras participantes da 

presente investigação, são de procedência nacional e possuem entre 120 e 7.000 leitos, 

atingindo uma média de 827,8 e entre 54 e 2.300 colaboradores, com uma média de 341,8. A 

maioria dos colaboradores é do gênero feminino, com idade entre 30 e 39 anos. Nas redes 

hoteleiras nacionais existem gestores com ensino técnico e superior incompleto. Entretanto, a 

maioria dos colaboradores respondentes possui ensino superior completo ou 

especialização/mestrado/doutorado, em cursos como turismo e hotelaria, administração e 

marketing, mostrando que os colaboradores de nível gerencial estão cada vez mais 

preocupados na profissionalização e capacitação pessoal. 

 No que diz respeito aos gerentes gerais, a maioria deles é do gênero masculino. Já os 

colaboradores do gênero feminino, na sua maioria, ocupam os cargos de gerentes de 

marketing, vendas e hospedagem. A maior parte dos gestores pesquisados possuem entre 5 e 

10 anos de empresa, atingindo uma média de 7,7 anos. Os gestores que desempenham 

atividades remuneradas em hotéis pertencentes às redes internacionais, possuem mais tempo 

de empresa do que os gestores de redes nacionais. Este fato pode ser explicado pela maior 

exigência por parte das redes internacionais. Outra questão que pode influenciar este resultado 

é o fato de algumas redes nacionais serem de origem familiar. 

 Com relação aos critérios   dos   “meios”,   percebe-se que os gestores foram bastante 

otimistas nas suas percepções, respondendo, na maioria das vezes, que a rede hoteleira 

“sempre”   ou   “quase   sempre”   segue   o  EFQM.  No   critério   “processos,   produtos   e   serviços”,  

que é o de maior pontuação (14) dentro   dos   “meios”, a   resposta   mais   citada   foi   “quase  

sempre”,  seguida  por  “sempre”  e  “às  vezes”,  mostrando  que  as   redes  hoteleiras  estão  muito  

próximas do idealizado pelo modelo. Algumas redes hoteleiras nacionais citaram a resposta 

“quase  nunca”,  mas  sem  significância  estatística. O item 7A foi o único que obteve diferenças 

significativas nas respostas entre as redes hoteleiras nacionais e internacionais, destacando 

que as últimas consideram suas atividades e processos mais padronizados do que as primeiras. 

O segundo critério de maior pontuação (10) dentro   dos   “meios”   é   o   relacionado   à  

“liderança”.  Este  critério  é  o  que  mais  representa  a  auto avaliação, tendo em vista que neste 

momento eles não estão apenas realizando uma avaliação da rede hoteleira aonde trabalham, 

mas sim do seu próprio desempenho dentro da organização. Talvez por este motivo é que este 

seja o único critério em que os gestores das redes hoteleiras nacionais e internacionais tenham 

citado  a  resposta  “sempre”  com  maior  frequência.  As  respostas  “quase  sempre”  e  “às  vezes”  
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também foram citadas por alguns gestores. Através das respostas obtidas, pode-se concluir 

que no ponto de vista dos gestores, este critério está de acordo com o idealizado pelo EFQM. 

Os dois critérios que possuem  a  terceira  maior  pontuação  (09)  dentro  dos  “meios”  são  

“pessoas”   e   “parcerias   e   recursos”.   Os   dois   critérios   obtiveram   a   resposta   “quase   sempre”  

como  a  mais  citada  pelos  gestores,  seguidas  por  “sempre”  e  “às  vezes”.  No  critério  “pessoas”  

eles estão avaliando o desempenho de seus subordinados, afirmando que suas ordens são 

“quase  sempre”  seguidas  pelos  seus  liderados.  Já  no  critério  “parcerias  e  recursos”  eles  estão  

analisando o relacionamento da rede hoteleira com seus fornecedores e empresas parceiras, 

bem como os recursos disponíveis para a realização das tarefas dentro do empreendimento. 

Através da percepção dos gestores respondentes, pode-se concluir que as redes hoteleiras 

estão  “quase  sempre”  agindo  de  acordo  com  o  método  ideal,  proposto  pelo  EFQM. 

O   único   critério   dentro   dos   “meios”   onde   as   redes   nacionais   e   internacionais   não  

tiveram um retorno semelhante no nível de respostas, foi  o  relacionado  às  “estratégias”,  o  qual  

possui menor pontuação (08) dentro do grupo. Contudo, não houveram diferenças 

significativas nas frequências das respostas. As redes nacionais responderam, na sua maioria, 

que   “quase   sempre”   seguem  as   afirmativas   propostas   pelo  EFQM,   seguidas   pelas   respostas  

“sempre”,   “às   vezes”   e   “quase   nunca”.   Já   os   gestores   das   redes   hoteleiras   internacionais 

responderam  na  sua  maioria  que  “sempre”  seguem  as  afirmativas  do  modelo,  seguidas  pelas  

repostas   “quase   sempre”   e   “às   vezes”.   Os   gestores   das   redes   internacionais   não   citaram   a  

resposta  “quase  nunca”,  mostrando  que  as  suas  percepções  são  mais otimistas do que as dos 

gestores das redes nacionais, com relação a este critério. O Gráfico 10 apresenta um breve 

resumo do que foi exposto acima, com relação aos critérios dos “meios”  do modelo EFQM. 
 
 Gráfico 10: Percepção global dos gestores das 52 redes hoteleiras com relação aos critérios dos “meios”. 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 
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Dentro do grupo dos “resultados”  as  respostas  mais  citadas  também  foram  “sempre”  e  

“quase   sempre”,   demonstrando  que   os   gestores,   de   um  modo  geral,   estão   satisfeitos   com   a  

prestação de serviços oferecida pelas redes hoteleiras as quais representam. O critério com 

maior pontuação (20) dentro deste grupo é  o  de  “resultados  nos  clientes”. As redes hoteleira 

nacionais responderam, na sua maioria, que  “sempre”  seguem  as  afirmativas  do  EFQM  para  

este  critério,  seguida  pela  resposta  “quase  sempre”,  ou  seja,  acreditam  que  as  necessidades e 

desejos de seus clientes estão sendo atendidos da melhor forma possível. Já os gestores das 

redes hoteleiras internacionais, embora também estejam bastante otimistas quanto a este 

critério, responderam, na maioria das vezes, que   “quase   sempre”   seguem as afirmativas do 

modelo,  seguida  pela  resposta  “sempre”. 

O  segundo  critério  com  maior  pontuação  (15)  dentro  do  conjunto  “resultados”  é  o  de  

“resultados   chave   do   desempenho”.   O   retorno   das   respostas   foi   semelhante   ao   critério  

anterior,   ou   seja,   “sempre”   seguido   por   “quase   sempre”   pelos   gestores   das   redes   hoteleiras  

nacionais  e  “quase  sempre”  e  “sempre”  pelas  redes  hoteleiras  internacionais.  Nota-se que os 

gestores realmente estão satisfeitos com os resultados alcançados nas redes hoteleiras aonde 

trabalham, acreditando que estão muito próximos do padrão idealizado pelo Modelo de 

Excelência EFQM, uma vez que este critério corresponde aos resultados globais alcançados 

pela organização. 

O  terceiro  critério  de  maior  pontuação  (09)  dentro  dos  “resultados”  é  o  de “resultados  

nas  pessoas”,  ou  seja,  neste  momento  os  gestores  avaliam  se  as  suas  necessidades  e  desejos  e  

de seus subordinados estão sendo alcançadas da melhor forma possível, segundo o modelo 

EFQM. Os gestores das redes hoteleiras nacionais citaram a resposta   “quase   sempre”   na  

maioria   das   vezes.  A   segunda   resposta  mais   citada   foi   “sempre”,   seguida   por   “às   vezes”   e  

“nunca”.  Os   gestores   das   redes   hoteleiras   internacionais   demonstraram  maior   satisfação   de  

suas necessidades e desejos, respondendo, na maioria das vezes, que “sempre”  estão sendo 

atendidos.  A   segunda   resposta  mais   citada   foi   “quase   sempre”,   seguida   por   “às   vezes”.  Os  

gestores  das  redes  internacionais  não  citaram  a  resposta  “nunca”  para  este  critério. 

O  critério   com  menor   pontuação   (06)   dentro   dos   “resultados”,   bem   como  dentro   de  

todo  o  modelo  é  o  de  “resultados  na  sociedade”.  Este  critério  é  o  menos  atendido  pelas  redes  

hoteleiras objetos de pesquisa, sob a ótica de seus gestores. As redes hoteleiras nacionais e 

internacionais responderam, que na maioria das vezes, as  afirmativas  do  critério  “resultados  

na  sociedade”  são “quase  sempre”  atendidas. Contudo, a segunda resposta mais citada pelas 

redes  nacionais  foi  “às  vezes”,  seguida  por  “quase  nunca”,  “sempre”  e  “nunca”.  Já  nas  redes  

internacionais  a   segunda   resposta  mais  citada   foi  “quase  nunca”,   seguida  pelo  empate   entre  
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“às  vezes”  e  “nunca”,  sendo  que  a  resposta  “sempre”  não  foi  mencionada  por  este  grupo. O 

Gráfico 11 apresenta um breve resumo do que foi exposto até agora, com relação aos critérios 

dos “resultados”  do  modelo  EFQM. 

 
 Gráfico 11: Percepção global dos gestores das 52 redes hoteleiras com relação aos critérios dos “resultados”. 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Através da análise global das respostas dos gestores das 52 redes hoteleiras 

participantes da pesquisa, pode-se perceber que suas percepções estão bastante otimistas com 

relação aos critérios do EFQM. O único critério que teve um número maior de respostas 

“quase   nunca”   e   “nunca”   é   exatamente o que possui menor pontuação, ou seja, o que tem 

menor importância para o desempenho da organização. Os gestores participantes da pesquisa 

não tomaram conhecimento sobre as pontuações, para que suas respostas não sofressem 

influência das mesmas. Um fato que pode ter influenciado as respostas é a posição hierárquica 

dos respondentes, ou seja, liderança. Talvez se outros níveis de colaboradores tivessem 

respondido ao questionário, este resultado fosse um pouco diferente, uma vez que as pessoas 

possuem dificuldade em auto avaliar o seu desempenho, diretamente. 

A segunda parte da análise consiste na comparação entre as respostas dos gerentes 

gerais perante os demais gestores das redes hoteleiras que retornaram dois questionários 

respondidos. Nota-se que existem diferenças significativas nas respostas dos gestores com 

relação a alguns critérios e também que os resultados são um pouco menos otimistas que na 

avaliação anterior. Este fato pode ser explicado por existir a mesma quantidade de gerentes 

gerais e de gestores setoriais como respondentes. A discussão dos resultados obtidos através 

da comparação entre as percepções dos gerentes gerais e demais gestores hoteleiros, também 
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será apresentada partindo do critério com maior pontuação e finalizando no critério de menor 

pontuação. E da mesma forma que na discussão anterior, serão apresentados, primeiramente, 

os  critérios  dos  “meios”,  para  depois  exibir  os  critérios  dos  “resultados”. 

No critério “processos,   produtos   e   serviços”   os   gerentes   gerais   citaram   com   maior  

frequência   a   resposta   “quase   sempre”,   seguida   de   “sempre”   e   “às   vezes”.   Os   gerentes  

setoriais,   embora   também   tenham   citado   com  maior   frequência   a   resposta   “quase   sempre”,  

seguida pelas respostas  “sempre”  e  “às  vezes”,  mencionaram ainda a  resposta  “quase  nunca”. 

Neste critério houveram diferenças significativas em dois subcritérios - padronização das 

atividades e processos e relacionamento com o hóspede - no momento de efetuar a 

comparação entre as redes hoteleiras nacionais e internacionais. Contudo, as respostas 

coincidem com as expostas na avaliação anterior, que este critério  é  “quase  sempre”  seguido  

pelas redes hoteleiras objetos de estudo. 

No  critério  “liderança”,  os  retornos  dos  gerentes gerais são os mesmos que os exibidos 

na  avaliação  anterior,  ou  seja,  a  resposta  “sempre”  aparece  com  maior  frequência,  seguida  de  

“quase   sempre”   e   “às  vezes”.   Já  os  gerentes   setoriais   citaram  mais  vezes   a   resposta   “quase  

sempre”,   seguida   por   “sempre” e   “às   vezes”.   Embora   não   existam   diferenças   significativas  

nas frequências das respostas, nota-se que os gerentes gerais são mais otimistas com relação 

aos aspectos de “liderança”   do   que   os   demais   gestores,   comprovando   as   conclusões  

apresentadas nos parágrafos anteriores. 

No   critério   “pessoas”   os   gerentes   gerais   e   demais   gestores   concordam   com   as  

respostas   obtidas   através   da   análise   anterior.  A   resposta   “quase   sempre”   foi   a  mais   citada,  

seguida   por   “sempre”   e   “às   vezes”.   Entretanto,   houveram   diferenças   significativas nas 

frequências das respostas do subcritério 4B - identificação e desenvolvimento dos 

conhecimentos e competências dos colaboradores – entre os gestores das redes hoteleiras 

nacionais, bem como na comparação entre as redes nacionais e internacionais. No critério 

“parcerias   e   recursos”   as   respostas   dos   gerentes   gerais   e   demais   gestores   também   foram  

semelhantes ao apresentado na análise anterior. A resposta que apareceu com maior 

frequência   foi   “quase   sempre”,   seguida   por   “sempre”   e   “às   vezes”.   Todavia, também 

houveram diferenças significativas nas frequências das respostas dos gestores das redes 

hoteleiras nacionais e na comparação entre as redes nacionais e internacionais, no subcritério 

6E – utilização da informação e do conhecimento na tomada de decisão. 

No  critério  “estratégias”,  embora  não  existam  diferenças  significativas  nas  frequências  

das respostas, o resultado da comparação entre os gestores foi um pouco diferente do exposto 

na avaliação anterior. As redes hoteleiras nacionais citaram a resposta  “quase  nunca”,  que  não  
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apareceu nesta análise, enquanto que as redes internacionais foram mais otimistas neste 

critério,   citando  com  maior   frequência   a   resposta   “sempre”.   Já   a   resposta  mais   citada  pelos  

gerentes  gerais  e  pelos  demais  gestores  foi  “quase  sempre”,  seguida  pela  resposta  “sempre”  e 

“às  vezes”.  Percebe-se  através  do  apresentado  acima,  que  no  grupo  “meios”  as  percepções  dos  

gerentes gerais e demais gestores se assemelham aos expostos na avaliação global, das 52 

redes hoteleiras. Os gestores foram bastante otimistas nesta etapa da avaliação, demonstrando, 

através de suas percepções, que a forma como as organizações hoteleiras estão sendo 

administradas está muito próxima ao modelo ideal sugerido pelo EFQM. 

O Gráfico 12 apresenta um breve resumo do que foi exposto acima, com relação aos 

critérios dos “meios” do modelo EFQM, ou seja, a percepção global dos gerentes gerais 

perante os demais gestores das 21 redes hoteleiras nacionais e internacionais, quanto à 

qualidade dos serviços prestados pelas organizações a qual representam. 

 
 Gráfico 12: Comparativo entre a percepção dos gestores das 21 redes hoteleiras com relação aos critérios dos “meios”. 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 No critério   “resultados   nos   clientes” as respostas dos gerentes gerais foi um pouco 

semelhante ao apresentado na avaliação anterior, sendo que a maioria deles respondeu que 

“sempre”  ou  “quase  sempre”  segue  as  afirmativas  descritas  no  modelo  EFQM.  Entretanto,  as  

respostas dos demais gestores foi   um   pouco   diferente.   A   resposta   mais   citada   foi   “quase  

sempre”,  seguida  por  “sempre”.  O  que  diferencia  é  que  em  terceiro  lugar  apareceu  a  resposta  

“às  vezes”  e  por  último  a  resposta  “quase  nunca”,  que  não  foram  mencionadas  anteriormente.  

Por este motivo é que existiram diferenças significativas nas respostas dos gestores das redes 
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hoteleiras nacionais, bem como na comparação entre redes nacionais e internacionais, no 

subcritério 9A - existência de um método de avaliação formalizado da satisfação do hóspede. 

 O   critério   “resultados   chave   do   desempenho”   teve   resultados   muito   próximos   do  

exposto na análise anterior, das 52 redes hoteleiras. As respostas mais citadas pelos gerente 

gerais  foram  “sempre”,  seguidas  de  “quase  sempre”  e  pelos  demais  gestores  “quase sempre”,  

seguidas   de   “sempre”.   O   que   distingue e por isso surgem diferenças significativas no 

comparativo entre as redes hoteleiras nacionais e internacionais, no subcritério 11A – 

existência de um método formalizado para a mensuração do alcance dos resultados da 

organização - é que os demais gestores também citaram  a   resposta  “às  vezes”.  Nota-se que 

mais uma vez os retornos dos gerentes gerais foram mais otimistas do que dos demais 

gestores hoteleiros. 

 No  critério  “resultados  nas  pessoas”  as   respostas   foram diferentes do apresentado na 

avaliação   anterior.   Os   gerentes   gerais   responderam,   na   sua   maioria,   que   “quase   sempre”  

seguem as afirmativas descritas nos seus subcritérios. A segunda resposta mais mencionada 

por  eles  foi  “sempre”.  Já  os  demais  gestores,  apesar de também responderem, na sua maioria, 

que   “quase   sempre”   seguem   as   afirmativas   deste   critério,   o   restante   das   respostas   são   um  

pouco   diferentes,   bem   menos   otimistas.   A   segunda   resposta   mais   citada   foi   “às   vezes”,  

seguida  por  “quase  nunca”,  “nunca”  e  por  último  “sempre”.  Por  este  motivo  é  que  houveram  

diferenças significativas nos itens 8A – existência de um método formalizado para a avaliação 

da satisfação dos colaboradores - e 8B – criação de estratégias para minimizar pontos falhos 

através das informações obtidas na avaliação da satisfação dos colaboradores - nas respostas 

dos gestores das redes nacionais e no comparativo entre as redes nacionais e internacionais e 

apenas no item 8A, nas respostas dos gestores das redes internacionais. 

 O critério “resultados  na  sociedade”  também  se  diferencia  dos  resultados  expostos  na  

análise anterior. Pode-se destacar os gerente gerais pelo otimismo em suas respostas, sendo 

que   a   maioria   deles   respondeu   que   “quase   sempre”   segue   as   afirmativas   deste   critério.   A  

segunda   resposta   mais   citada   foi   “às   vezes”,   seguida   por   “sempre”.   Já   os   demais   gestores  

foram  bem  menos  otimistas,   enfatizando  a   resposta   “às  vezes”,   seguida   por   “quase  nunca”,  

“nunca”   e   por último, “quase   sempre”.   Por   este   motivo   é   que   houveram   diferenças  

significativas em todas as comparações, nos seus dois subcritérios, ou seja, 10A - existência 

de um método formalizado para a avaliação da satisfação da comunidade - e 10B – criação de 

estratégias para minimizar pontos falhos através das informações obtidas na avaliação da 

satisfação da comunidade. 
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O Gráfico 13 apresenta um breve resumo do que foi exposto anteriormente, com 

relação aos critérios dos “resultados”   do   modelo   EFQM,   ou   seja,   a   percepção   global   dos  

gerentes gerais perante os demais gestores das 21 redes hoteleiras nacionais e internacionais, 

quanto à qualidade dos serviços prestados pelas organizações a qual representam. 

 
 Gráfico 13: Comparativo entre a percepção dos gestores das 21 redes hoteleiras com relação aos critérios dos “resultados”. 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Em um contexto geral, pode-se perceber que as respostas dos gerentes gerais, foram, 

na sua maioria, muito mais otimistas do que as respostas mencionadas pelos demais gestores. 

Por este motivo, a análise das 52 redes hoteleiras (ótica dos gestores) também foi mais 

otimista do que a análise das 21 redes hoteleiras (comparativo entre gerentes gerias e demais 

gestores), que retornaram dois questionários respondidos, uma vez que na análise das 52 

redes, os gestores escolhidos para representar as redes com duas respostas foram os gerentes 

gerais. Outra questão importante de se destacar é que os critérios dos “meios”  foram  avaliados  

com maior otimismo do que os critérios dos “resultados”. Todavia, embora   os   “meios”  

tenham sido avaliados de forma positiva, eles devem ser modificados e aperfeiçoados, através 

de um feedback, para que alcancem melhores “resultados”, uma vez que o EFQM é um 

modelo circular, ou seja, repetitivo, sem fim. 

 Os critérios avaliados de forma mais otimista foram “liderança”  e  “resultados  chave  do  

desempenho”.  Este  fato  pode  ser   justificado  pelo  cargo  dos  respondentes,  uma  vez  que  eles  

são os líderes dos grupos de trabalho e responsáveis indiretos pelos resultados alcançados 

pelas redes hoteleiras as quais trabalham. Já os critérios que foram avaliados de forma mais 

ponderada,   principalmente   pelos   demais   gestores,   foram   os   de   “resultados   nas   pessoas”   e  
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“resultados   na   sociedade”.   O   primeiro   corresponde   diretamente   ao   alcance   de   suas  

necessidades e expectativas, o que dispensa maiores comentários. O segundo corresponde ao 

alcance das necessidades e expectativas da comunidade. Este critério possui a menor 

pontuação, justamente por não se tratar de um critério indispensável para o bom 

funcionamento da organização, embora para o modelo EFQM tenha o seu valor. 

 Através da análise dos dados obtidos com a presente investigação, pode-se concluir 

que  a  questão  central  da  pesquisa:  “O modelo EFQM é válido para avaliar a qualidade dos 

serviços   prestados   pelas   redes   hoteleiras   localizadas   no   Brasil?”   foi   respondida   com   êxito,  

uma vez que seus gestores conseguiram apontar os seus pontos fortes e áreas para melhoria. 

Este modelo não fornece  uma  “fórmula  mágica”  para  se  atingir  a  excelência  organizacional,  

mas mostra o caminho o qual as organizações devem seguir para conseguir alcançá-la. Esta 

pesquisa mostrou que as redes hoteleiras localizadas no Brasil são mais vulneráveis nos seus 

“resultados”,  ou  seja,  apesar  dos  “meios”  serem  avaliados  de  forma  mais  otimista,  são  estes  

critérios que devem ser melhorados, de  forma  que  consigam  atingir  melhores  “resultados”. O 

EFQM é um modelo cíclico, ou seja, não apresenta um ponto final. Ele mostra para as 

organizações hoteleiras, que elas devem estar em constante evolução, buscando sempre pela 

vantagem competitiva, através do aprendizado, criatividade e inovação. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A realização da presente investigação foi de uma importância científica bastante 

relevante, tendo em vista o caráter pioneiro para o setor hoteleiro. O Modelo de Excelência 

EFQM vem sendo utilizado em larga escala, para avaliar a qualidade na prestação de serviços 

de diversas organizações, principalmente as europeias. A sua eficiência vem sendo 

comprovada ao longo dos anos e esta pesquisa demonstra a sua eficácia também para o setor 

da hotelaria instalada no Brasil. O exercício de auto avaliação proporcionou aos gestores das 

redes hoteleiras, o repasse de suas percepções quanto ao desempenho organizacional das 

empresas as quais trabalham, através das afirmativas disponibilizadas pelo modelo. Através 

dos resultados obtidos foi possível identificar os pontos fortes e as áreas para melhoria das 

redes hoteleiras objetos de estudo. 

 Através da metodologia aplicada, foi possível atingir todos os objetivos propostos pela 

presente investigação, desde a avaliação global dos serviços prestados pelas redes hoteleiras 

localizadas no Brasil, até a análise da aplicabilidade e limitações do modelo EFQM no setor. 

Este último objetivo específico foi atendido de maneira categórica, uma vez que os gestores 

conseguiram repassar as suas percepções de forma transparente. Acredita-se que não 

houveram dúvidas quanto aos questionamento do modelo, uma vez que nenhuma resposta foi 

deixada em branco, por nenhum respondente. Através da utilização do EFQM, as redes 

hoteleiras conseguiram perceber as suas áreas mais vulneráveis, que precisam de maior 

atenção para se atingir a excelência organizacional. O modelo não propõe soluções 

inovadoras. Ele mostra o caminho que os hotéis devem seguir para alcançar os seus objetivos. 

 Esperava-se o retorno de um maior número de questionários respondidos. De um 

universo de 80 redes hoteleiras, foi obtido o retorno de 52 redes. O objetivo da pesquisa era 

fazer com que cada rede hoteleira retornasse dois questionários respondidos, para que fosse 

realizada uma análise comparativa entre as percepções de seus gestores. Entretanto, de um 

universo de 160 possíveis gestores respondentes, a pesquisa conseguiu o retorno de apenas 73 

questionários. O fato de nem todas as redes hoteleiras retornarem dois questionários, fez com 

que houvessem algumas alterações nos objetivos específicos que haviam sido propostos no 

projeto de qualificação, uma vez que foi necessário separar os respondentes em dois grupos 

distintos. Por este motivo, as explicações da metodologia e da análise dos resultados tiveram 

que ser mais minuciosas, para que o leitor não confundisse os grupos de respondentes. 

 A análise dos resultados foi realizada através da utilização da estatística descritiva e 

analítica, com o objetivo de realizar generalizações e identificar diferenças significativas entre 



150 
 

a frequência das respostas dos gestores das redes hoteleiras objetos de estudo. Apesar da 

percepção dos gestores ser bastante otimista com relação à qualidade dos serviços prestados 

pelas redes hoteleiras as quais trabalham, foi possível identificar algumas lacunas, 

principalmente nos critérios relacionados aos  “resultados”.  Embora  os  critérios   relacionados  

aos  “meios”  tenham  sido  avaliados  de  forma  bastante positiva pelos seus gestores, nota-se que 

eles devem ser aperfeiçoados e adaptados para atingir melhores “resultados”.   Pelo   fato   do  

EFQM se tratar de um modelo cíclico, onde os “meios”  dependem  dos  “resultados”  e  vice-

versa,  as  lacunas  encontradas  nos  “resultados”  serão  solucionadas  nos  “meios”. 

 Como limitações do presente estudo, pode-se destacar a dificuldade de se obter os 

retornos dos questionários através do meio eletrônico, fazendo com que a pesquisadora 

precisasse recorrer ao meio telefônico, para obter um número maior de respondentes e desta 

forma, viabilizar a investigação. Outra questão limitante refere-se também ao retorno dos 

questionários. Infelizmente, nem todas as redes hoteleiras retornaram dois questionários 

respondidos. Este fato impossibilita a realização de um estudo comparativo global entre as 

percepções dos gestores de todas as redes hoteleiras participantes da pesquisa. A distância 

geográfica é outro fator limitante. Caso houvesse a possibilidade de realizar a coleta de dados 

pessoalmente, através da técnica de entrevistas, a pesquisa poderia reunir um maior número 

de informações relevantes para a melhoria da qualidade na hotelaria brasileira. 

A inexistência de um treinamento prévio sobre o EFQM, antes mesmo dos gestores 

realizarem o processo de auto avaliação, também pode ser considerado uma questão limitante 

da pesquisa. Entretanto, é importante destacar, que talvez tenha sido um fator positivo, uma 

vez que os gestores desconheciam o grau de importância de cada critério, o que poderia 

influenciá-los em suas respostas. A escolha por colaboradores de níveis hierárquicos mais 

elevados, deu-se exatamente pelo motivo de não existir um treinamento prévio, necessitando 

que os respondentes tivessem um grau mínimo de compreensão do funcionamento da rede 

hoteleira como um todo. Em contrapartida, a escolha por colaboradores de níveis hierárquicos 

mais elevados, também pode ser considerada um fator limitante, uma vez que a opinião dos 

demais colaboradores é uma questão bastante relevante para a organização. 

 Como sugestões para futuras investigações, recomenda-se escolher colaboradores de 

outros níveis hierárquicos, com o objetivo de confrontar as opiniões entre os diversos setores, 

dentro de uma mesma organização. Desta forma, seria possível identificar um maior número 

de lacunas entre as respostas e maior fidedignidade à realidade das redes hoteleiras. Para 

coletar informações de outros níveis hierárquicos e não prejudicar os resultados da pesquisa, 

seria interessante a realização de treinamentos, voltados ao EFQM, anteriores ao 
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preenchimento dos questionários. Outro método que poderia otimizar o alcance dos 

resultados, seria a substituição dos questionários, pela realização de entrevistas, que são mais 

abrangentes. Desta forma, seria possível trabalhar com perguntas subjetivas, onde o 

respondente pudesse sugerir modificações e criticar de forma mais precisa a rede hoteleira 

aonde trabalha. 

A aplicação do modelo EFQM nos demais hotéis das redes hoteleiras objetos de 

estudo, bem como em hotéis independentes, é outra sugestão para pesquisas futuras, uma vez 

que o tempo disponibilizado para a realização da presente investigação tenha sido um pouco 

curto, para um estudo tão abrangente. Seria interessante a realização de pesquisas semelhantes 

a esta, com o mesmo modelo de questionário e com as mesmas redes hoteleiras, a fim de 

realizar um estudo comparativo. Assim, seria possível verificar se as sugestões propostas pelo 

presente estudo foram colocadas em prática e se a organização hoteleira conseguiu atingir os 

resultados pretendidos. Uma última sugestão seria quanto à análise dos resultados, a qual 

poderia estudar cada subcritério de uma forma mais detalhada, com o objetivo de desvendar o 

motivo que desencadeou as respostas e a relação entre as mesmas. 

 A realização de pesquisas voltadas para a qualidade na prestação de serviços das 

organizações hoteleiras, é de grande importância para o desenvolvimento do setor. O presente 

estudo utilizou o modelo EFQM, no processo de avaliação da qualidade dos serviços 

prestados pelas redes hoteleiras, sob a ótica de seus gestores. Além do seu caráter inovador, 

através do fornecimento de novos conhecimentos para a área acadêmica, esta investigação 

possui grande relevância empírica, uma vez que sugere propostas para o aperfeiçoamento da 

gestão das redes hoteleiras localizadas no Brasil. O modelo acredita que através da inovação, 

criatividade e aprendizado, as organizações conseguem identificar os seus pontos fortes e 

fracos. Por isso, as oportunidades e ameaças inerentes ao mercado, conseguem ser 

identificadas, facilitando o alcance da excelência no desempenho organizacional. 
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APÊNDICE A: TABELA DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS RELEVANTES DA BASE DE DADOS DA CAPES SOBRE O TEMA EFQM: 

 

TÍTULO AUTOR REVISTA LOCAL / ANO OBJETIVO 
A DESCRIPTIVE STUDY OF THE IMPLEMENTATION 
OF THE EFQM EXCELLECE MODEL AND 
UNDERLYING TOOLS IN THE BASQUE HEALTH 
SERVICE 

ELENA SÁNCHEZ; JON LETONA; 
ROSA GONZÁLEZ; MARBELLA 
GARCÍA; JON DARPÓN; JOSU I. 
GARAY 

INTERNATIONAL 
JOURNAL FOR 
QUALITY IN HEALTH 
CARE 

ESPANHA / 2006 Descrever o modelo EFQM como um quadro 
comum para a gestão da qualidade em um 
serviço regional de saúde. 

APLICACIÓN DEL MODELO EUROPEO DE CALIDAD 
EM ONCOLOGÍA 

M. P. DEL RÍO; J. FELIU; I. ROCH; 
A. SÁNCHEZ; A. ORDÓÑEZ; J. 
GARCÍA CABALLERO; M. 
GONZÁLEZ BARÓN 

REV CLIN ESP ESPANHA / 2006 Avaliar o serviço de oncologia médica através 
do modelo EFQM. 

A PROPOSED ADAPTATION OF THE EFQM 
FUNDAMENTAL CONCEPTS OF EXCELLENCE TO 
HEALTH CARE BASED ON THE PATH FRAMEWORK 

PAULA VALLEJO; ROSA MARIA 
SAURA; ROSA SUNOL; VAHE 
KAZANDJIAN; VICTORIA 
UREÑA; JORDI MAURI 

INTERNATIONAL 
JOURNAL FOR 
QUALITY IN HEALTH 
CARE 

ESPANHA / 2006 Adaptar o modelo EFQM para a área da saúde, 
utilizando a ferramenta de avaliação de 
desempenho (PATH) para a melhoria da 
qualidade nos hospitais. 

EVALUATING TREATMENT PROCESS REDESIGN BY 
APPLYING THE EFQM EXCELLENCE MODEL 

UDO NABITZ; MARK 
SCHRAMADE; GERARD 
SCHIPPERS 

INTERNATIONAL 
JOURNAL FOR 
QUALITY IN HEALTH 
CARE 

HOLANDA / 2006 Avaliar o redesenho do processo de tratamento 
em um centro holandês de viciados, através do 
modelo EFQM. 

IMPACT OF CORPORATE CULTURE ON PLANT 
MAINTENANCE IN THE NIGERIAN ELECTRIC-POWER 
INDUSTRY 

M. C. ETI; S. O. T. OGAJI; S. D. 
PROBERT 

APPLIED ENERGY REINO UNIDO / 2006 Analisar o impacto da cultura corporativa na 
indústria de energia elétrica da Nigéria. 

EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE / PACIENTE Y SATISFACCIÓN DEL 
PERSONAL / PROFESIONAL 

MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ 
BAZA 

CALIDAD ASISTENCIAL ESPANHA / 2007 Avaliar o serviço de emergência do hospital de 
Cabueñes de Gijón com base no EFQM a fim 
de identificar as áreas que podem ser 
melhoradas. 

IMPROVING QUALITY AT THE HOSPITAL 
PSICHIATRIC WARD LEVEL TROUGH THE USE OF 
THE EFQM MODEL 

PAULA VALLEJO; ANA RUIZ 
SANCHO; MARIA DOMÍNGUEZ; 
MARIA JOSÉ AYUSO; LOURDES 
MÉNDEZ; JOSÉ ROMO; 
LOURDES ONTORIA; PAZ 
RODRIGUEZ; CARLOTA SERIÑÁ; 
CELSO ARANGO 

INTERNATIONAL 
JOURNAL FOR 
QUALITY IN HEALTH 
CARE 

ESPANHA / 2007 Descrever o modelo EFQM como um quadro 
comum para a gestão da qualidade em uma 
enfermaria de um hospital psiquiátrico. 

PERFORMANCE IMPROVEMENT BASED ON 
INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT MODELS: 
WHAT EVIDENCE DO WE HAVE? A SYSTEMATIC 
LITERATURE REVIEW 

MIRELLA MINKMAN; KEES 
AHAUS; ROBBERT HUIJSMAN 

INTERNATIONAL 
JOURNAL FOR 
QUALITY IN HEALTH 
CARE 

HOLANDA / 2007 Revisar a literatura sobre os modelos Malcolm 
Baldrige, EFQM e o de Atenção Crônica. 

DEMOCRACIA, CLIENTES Y CALIDADTOTAL EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ANTÓN LOSADA TRABADA REVISTA DE 
INVESTIGACIONES 
POLÍTICAS Y 
SOCIOLÓGICAS 

ESPANHA / 2008 Dar uma visão geral da nova gestão pública, 
enfatizando a qualidade total. 

EFECTOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL EN 
LA TRANSFORMACIÓN EN LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA 

MARÍA LETICIA SANTOS 
VIJANDE; LUIS IGNACIO 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ 

CUADERNOS DE 
ECONOMÍA Y 
DIRECCIÓN DE LA 
EMPRESA 

ESPANHA / 2008 Analisar as consequências das práticas da 
qualidade total, de acordo com os critérios 
estabelecidos pelo EFQM, na cultura e 
atividade inovadora das empresas. 
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DETERMINING TQM PRACTICES IN UNIVERSITY 
R&D ACTIVITIES USING FACTOR ANALISYS 
RESEARCH EXPERIENCE OF MALAYSIAN 
UNIVERSITIES 

AHMAD JUSOH; RUSHAMI ZIEN 
YUSOFF; SHAHIMI MOHTAR 

JURNAL 
KEMANUSIAAN 

MALÁSIA / 2008 Discutir a aplicabilidade da Gestão da 
Qualidade Total e propor um referencial teórico 
para atender a necessidade do setor de Pesquisa 
e Desenvolvimento (P&D) de universidades da 
Malásia. 

VALIDITY   EXAMINATION   OF   EFQM’S   RESULTS   BY  
DEA MODELS 

MADJID ZERAFAT ANGIZ 
LANGROUDI; GHOLAMREZA 
JANDAGHI 

JOURNAL OF APPLIED 
QUANTITATIVE 
METHODS 

MALÁSIA / 2008 Analisar os pontos fracos do modelo EFQM 
através da Análise Envoltória de Dados. 

USING THE EFQM EXCELLENCE MODEL TO THE 
PROCESS ASSESSMENT 

JOANNA MICHALSKA JOURNAL OF 
ACHIEVEMENTS IN 
MATERIALS AND 
MANUFACTURING 
ENGINEERING 

POLÔNIA / 2008 Mostrar a abordagem do Modelo Excelência 
EFQM na organização e também em alguns 
processos selecionados. 

FORMACIÓN PROFESIONAL: SISTEMA EDUCATIVO 
Y EMRESA 

MARÍA ÁNGELES SOTÉS-
ELIZALDE 

EDUCACIÓN Y 
EDUCADORES 

ESPANHA / 2009 Apresentar opções educativas e formativas 
baseadas no direito à educação e ao trabalho.  

IMPACTO COMPETITIVO DE LAS HERRAMIENTAS 
PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

IÑAKI HERAS; FREDERIC 
MARIMON; MARTÍ CASADESÚS 

CUADERNOS DE 
ECONOMÍA Y 
DIRECCIÓN DE LA 
EMPRESA 

ESPANHA / 2009 Avaliar o impacto das ferramentas de gestão da 
qualidade na competitividade das organizações, 
tomando como referência dois modelos 
diferentes de gestão da qualidade: o padrão 
estabelecido pela norma ISO 9001:2000 e o 
modelo de auto avaliação do EFQM. 

REFLEXIÓN SOBRE EL FIN ÚLTIMO DE LA GESTIÓN 
EM EL SECTOR HOSPITALARIO ESPAÑOL 

JESÚS PASTOR TEJEDOR GAC SANIT ESPANHA / 2009 Propor um modelo de gestão integrada baseado 
nos modelos EFQM e Balanced Scorecard. 

INVESTIGATING   THE   IMPACT   OF   LEADER’S  
RESPONSIBILITIES IN RESEARCH ORGANIZATIONAL 
EXCELLENCE IN THE EFQM THROUGH THE 
SYSTEMS DYNAMICS APPROACH 

MOHAMAD ALI AFSHAR 
KAZEMI; ALI KHLILOU; ABBAS 
TOLOIE ESHLAGHY 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF BUSINESS 
AND MANAGEMENT 

IRÃ / 2009 Investigar a responsabilidade dos líderes para 
alcançar a excelência organizacional através da 
abordagem da dinâmica de sistemas. 

DO WE NEED A NEW COMPASS FOR THE JOURNEY 
THROUGH THE GLOBAL CRISIS? 

ALEKSANDER JANES; SLAVKO 
DOLINSEK 

JOURNAL OF 
INDUSTRIAL 
ENGINEERING AND 
MANAGEMENT 

ESLOVÊNIA / 2010 Apresentar o sistema de gestão de um pequeno 
porto europeu. 

QUALITY IMPROVEMENT METHODOLOGIES: PDCA 
CYCLE, RADAR MATRIX, DMAIC AND DFSS 

M. SOKOVIC; D. PAVLETIC; K. 
KERN PIPAN 

JOURNAL OF 
ACHIEVEMENTS IN 
MATERIALS AND 
MANUFACTURING 
ENGINEERING 

ESLOVÊNIA / 2010 Apresentar as características da ferramenta 
PDCA, do modelo Seis Sigma (DMAIC, 
DFSS) e das técnicas do EFQM (RADAR 
Matriz) que são possíveis de serem utilizadas 
para a melhoria contínua da qualidade dos 
produtos, processos e serviços. 

REFLECTING UPON MANAGEMENT SYSTEMS: 
CONTENT ANALYSIS AND SYNTHESIS 

MANUEL F. SUÁREZ-BARRAZA; 
JUAN RAMIS-PUJOL; MIGUEL 
ÁNGEL HERAS 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF BUSINESS 
RESEARCH AND 
MANAGEMENT 

ESPANHA / 2010 Apresentar, discutir e refletir sobre estratégia, 
qualidade e os modelos de excelência, a fim de 
compreender o desenvolvimento dos sistemas 
de gestão. 

SPORTS MANAGEMENT SERVICES: THE 
DIMENSIONS OF QUALITY 

VICENTE ROMO PÉREZ; J. L. 
CHINCHILLA MINGUET; 
MANUEL GARCÍA FREIRE 

JOURNAL OF HUMAN 
SPORT & EXERCISE 

ESPANHA / 2010 Analisar as dimensões da qualidade do serviço 
de gestão esportiva. 

UTILIZING THE BSC AND EFQM AS A COMBINATION 
FRAMEWORK; SCRUTINIZING THE POSSIBILITY BY 
TOPSIS METHOD 

NEDA JALALIYOON; HAMED 
TAHERDOOST; MAZDAK 
ZAMANI 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF BUSINESS 
RESEARCH AND 
MANAGEMENT 

IRÃ / 2010 Apresentar um estudo comparativo entre o 
Balanced Scorecard  e o EFQM. 
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UNDERSTANDING THE QUALITY CONCEPT IN THE 
HIGHER EDUCATION 

JITKA SMUTNÁ; RADIM 
FARANA 

ACTA MONTANISTICA 
SLOVACA 

REPÚBLICA TCHECA / 
2010 

Apresentar o sistema de auto avaliação criado 
pela faculdade de engenharia mecânica de 
Ostrava, baseado no modelo EFQM e comparar 
com o processo de auto avaliação da 
universidade de Londres. 

CANONICAL CORRELATION BETWEEN JOB 
SATISFACTION AND EFQM BUSINESS EXCELLENCE 
MODEL 

OZKAN TUTUNCU; DENIZ 
KUCUKUSTA 

SPRINGER SCIENCE + 
BUSINESS MEDIA 

TURQUIA / 2010 Determinar a relação entre o Modelo de 
Excelência EFQM e a satisfação no trabalho. 

AN EFQM –REMBRANDT EXCELLENCE MODEL 
BASED ON THE THEORY OF DISPLACED IDEAL 

MADJID TAVANA; AMIR 
KARBASSI YAZDI; MEHRAN 
SHIRI; JACK RAPPAPORT 

BENCHMARKING: AN 
INTERNATIONAL 
JOURNAL 

ESTADOS UNIDOS / 
2011 

Propor um novo quadro de avaliação, com 
métodos intuitivos, capaz de capturar dados 
objetivos e subjetivos e preferências de um 
grupo de formadores de opinião. 

USING OF SIX SIGMA IN ADOPTING BUSINESS 
EXCELLENCE MODEL IN INDIAN CONTEXT 

PRABIR KUMAR 
BANDYOPADHYAY 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF BUSINESS 
MANAGAMENT 

ÍNDIA / 2011 Destacar a forma como o Six Sigma apoiará a 
organização a adotar o Modelo de Excelência 
EFQM. 

A ROBUST LINMAP FOR EFQM SELF ASSESSMENT MOHSEN GHARAKHANI; 
SEPIDEH RASOULI; MASOUD 
BABAKHANI 

MANAGEMENT 
SCIENCE LETTERS 

IRÃ / 2011 Apresentar um método LINMAP para medir a 
importância relativa das várias alternativas de 
uma auto avaliação realizada através do modelo 
EFQM. 

DESIGNING EXCELLENT SUPPLY CHAIN NETWORK 
IN UNCERTAINTY ENVIRONMENT WITH FUZZY 
LOGIC 

MOSTAFA MALEKI SOMEAH LU; 
ALIREZA IRAJPOUR; NASER 
HAMIDI; REZA KIANI MAVI 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF BUSINESS 
AND MANAGEMENT 

IRÃ / 2011 Propor um modelo de programação matemática 
para o planejamento da cadeia de suprimentos. 

SELF-ASSESSMENT WITH REGARD TO EFQM MODEL 
AND THE RALATIONSHIP BETWEEN ITS CRITERIA 
AND  ORGANIZATION’S  PERFORMANCE 

MOHAMMADBAGHER GORJI; 
SAHAR SIAMI 

BUSINESS AND 
MANAGEMENT REVIEW 

IRÃ / 2011 Avaliar o desempenho de um hospital com 
relação ao modelo EFQM e determinar a 
relação entre os nove critérios e o modelo 
organizacional de excelência. 

THE FEASIBILITY OF FUZZY SETS UTILIZATION IN 
QUANTIFYING THE RESULTS OS COMPANY SELF-
EVALUATION IN ACCORDANCE WITH THE EFQM 
EXCELLENCE MODEL 

CHODÚR MIROSLAV; SVOBODA 
JIRÍ; PÁLKA PREMYSL 

JOURNAL OF 
COMPETITIVENESS 

REPÚBLICA TCHECA / 
2011 

Modificar o método de auto avaliação da 
organização a partir do modelo EFQM. 
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APÊNDICE B: TABELA DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS RELEVANTES DA BASE DE DADOS EBSCO SOBRE O TEMA EFQM: 

 

TÍTULO AUTOR REVISTA LOCAL / ANO OBJETIVO 
BEST PRACTICE CUSTOMER SERVICE JOHN S. OAKLAND; DAVID 

BEARDMORE 
TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

REINO UNIDO / 1995 Focalizar a satisfação do cliente com 
elemento central da filosofia de Gestão da 
Qualidade Total. 

AN EMPIRICAL INTERPRETATION OF THE 
EFQM FRAMEWORK 

LIEUWE DIJKSTRA EUROPEAN JOURNAL 
OF WORK AND 
ORGANIZATIONAL 
PSYCHOLOGY 

HOLANDA / 1997 Pesquisar sobre a gestão da qualidade na 
Holanda em 1995/96, através de uma 
adaptação do EFQM. 

ACHIEVING BUSINESS EXCELENCE: A UNIT-
BASED APPROACH P. MAISEY; M. J. PUPIUS 

TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

REINO UNIDO / 1997 Destacar as atividades realizadas pelo 
serviço postal do Reino Unido para 
incorporar uma cultura de melhoria 
contínua utilizando o EFQM para auto 
avaliação. 

PUBLIC SERVICE QUALITY: LESSONS NOT 
LEARNED 

ALEX WRIGHT TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

REINO UNIDO / 1997 Realizar uma comparação da gestão da 
qualidade no serviço público entre o 
Oriente e o Ocidente. 

SELF-ASSESSMENT:  WHAT’S  IN IT FOR US? S. A. BLACK; H. C. CRUMLEY TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

REINO UNIDO / 1997 Descrever sobre a auto avaliação realizada 
através do modelo EFQM. 

ATTITUDES TO SELF-ASSESSMENT AND 
QUALITY AWARDS: A STUDY IN A SMALL AND 
MEDIUM-SIZED COMPANIES 

N. WILKES; B. G. DALE TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

REINO UNIDO / 1998 Avaliar a reação de sete empresas de 
pequeno e médio porte, frente ao modelo 
de excelência empresarial proposto pelo 
EFQM. 

MODELS OF MANAGEMENT SYSTEM 
STANDARDS: A REVIEW OF THE INTEGRATION 
ISSUES 

G. WILKINSON; B. G. DALE INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
MANAGEMENT 
REVIEWS 

REINO UNIDO / 1999 Revisar os vários modelos de sistema 
integrado de gestão, encontrados na 
literatura acadêmica e também aos 
preconizados pelos organismos de 
normatização. 

A CAUSAL MODEL FOR EMPLOYEE 
SATISFACTION 

JACOB K. ESKILDSEN; JENS J. 
DAHLGAARD 

TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

DINAMARCA / 2000 Calcular um quadro de referência para a 
satisfação do funcionário, através da 
comparação do Modelo de Projeto de 
Trabalho de Hackman e Oldham com o 
EFQM. 

THE EFQM EXCELLENCE MODEL: EUROPEAN 
AND DUTCH EXPERIENCES WITH THE EFQM 
APPROACH IN HEALTH CARE 

UDO NABITZ; NIEK 
KLAZINGA; JAN WALBURG 

INTERNATIONAL 
JOURNAL FOR 
QUALITY IN HEALTH 
CARE 

HOLANDA / 2000 Realizar um estudo de caso para comparar 
as experiências holandesas e europeias do 
EFQM no ramo da saúde. 

EXTERNAL QUALITY MECHANISMS FOR 
HEALTH CARE: SUMMARY OF THE EXPERT 
PROJECT ON VISITATIE, ACCREDITATION, 

CHARLES D. SHAW INTERNATIONAL 
JOURNAL FOR 
QUALITY IN HEALTH 

REINO UNIDO / 2000 Realizar o resumo de um projeto da União 
Europeia sobre técnicas de revisão externa, 
pesquisando o escopo e a utilização de 
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EFQM AND ISO ASSESSMENT IN EUROPEAN 
UNION COUNTRIES 

CARE mecanismos de qualidade para a melhoria 
dos serviços voltados à saúde. 

ISO 9000:2000 AND THE EFQM EXCELLENCE 
MODEL: COMPETITION OR CO-OPERATION? 

STEVE RUSSELL TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

REINO UNIDO / 2000 Estabelecer semelhanças e diferenças entre 
o sistema de normatização ISO 9000:2000 
e o Modelo de Excelência EFQM. 

STRUCTURING SUCCESS: A CASE STUDY IN 
THE USE OF THE EFQM EXCELLENCE MODEL 
IN SCHOOL IMPROVEMENT 

MEL FARRAR TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

REINO UNIDO / 2000 Analisar as atitudes voltadas à Gestão da 
Qualidade Total, através da utilização do 
EFQM, adotadas por uma escola do Reino 
Unido. 

THE EFQM EXCELLENCE MODEL. GERMAN 
EXPERIENCES WITH THE EFQM APPROACH IN 
HEALTH CARE 

JOHANNES MOELLER INTERNATIONAL 
JOURNAL FOR 
QUALITY IN HEALTH 
CARE 

ALEMANHA / 2001 Fornecer uma avaliação do modelo EFQM 
em relação a organizações alemãs voltadas 
aos serviços de saúde. 

IMPROVING THE EFQM MODEL: AN EMPIRICAL 
STUDY ON MODEL DEVELOPMENT AND 
THEORY BUILDING USING CONCEPT MAPPING 

UDO NABITZ; PETER 
SEVERENS; WIM VAN DEN 
BRINK; PAUL JANSEN 

TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

HOLANDA / 2001 Identificar os elementos e criar uma 
estrutura para o melhor modelo EFQM. 

BUSINESS EXCELLENCE: WHAT IS TO BE 
DONE? 

HANS DIETER SEGHEZZI TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

LIECHTENSTEIN / 
2001 

Utilizar modelos de Gestão da Qualidade 
Total com o objetivo de alcançar a 
excelência empresarial. 

MANAGING IMPROVEMENT IN THE PUBLIC 
SECTOR 

D. G. MCFARLANE TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

REINO UNIDO / 2001 Destacar os principais determinantes de 
como introduzir com sucesso, gerenciar e 
medir as iniciativas de melhoria que 
ocorreram no setor público do Reino 
Unido. 

SELF-ASSESSMENT OF EXCELLENCE: AN 
APPLICATION OF THE EVIDENTIAL 
REASONING APPROACH 

J. B. YANG; B. G. DALE; C. H. 
R. SIOW 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
PRODUCTION 
RESEARCH 

REINO UNIDO / 2001 Desenvolver um modelo que ajude a 
reduzir a subjetividade da pontuação de 
desempenho de uma organização, com 
base nos critérios do EFQM. 

USING THE EFQM EXCELLENCE MODEL AS A 
FRAMEWORK FOR IMPROVEMENT AND 
CHANGE 

MARTIN SANDBROOK JORNAL OF CHANGE 
MANAGEMENT 

REINO UNIDO / 2001 Descrever sobre o EFQM, como uma 
ferramenta de melhoria e mudança. 

MEASURING ENVIRONMENTAL IMPACT ON 
SOCIETY IN THE EFQM SYSTEM 

ANDERS H. WESTLUND TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

SUÉCIA / 2001 Fornecer suporte para a gestão eficiente de 
custos de investimentos destinados à 
melhoria do ambiente, garantindo 
melhores resultados financeiros, através de 
um exemplo da sociedade ambiental. 

POSSIBLE ETHICAL IMPLICATIONS IN THE 
DEPLOYMENT OF THE EFQM EXCELLENCE 
MODEL 

JUAN IGNACIO MARTÍN-
CASTILLA 

JOURNAL OF 
BUSINESS ETHICS 

ESPANHA / 2002 Analisar do ponto-de-vista ético, as 
possíveis implicações na implantação dos 
critérios do EFQM, que facilitam a 
compreensão da realidade de uma 
organização. 

VALUE MEASUREMENT AND VALUE 
CREATION MODELS IN EUROPE AND THE US: A 

BRIGITTE OGER; DAVIS E. 
PLATT 

COMPTABILITÉ 
CONTRÔLE AUDIT 

FRANÇA / 2002 Realizar uma comparação entre o modelo 
EFQM e o Baldrige. 
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COMPARISON OF THE EFQM EXCELLENCE 
MODEL 
BEST PRACTICE IN BUSINESS EXCELLENCE JOHN OAKLAND; STEVE 

TANNER; KEN GADD 
TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

REINO UNIDO / 2002 Identificar e entender as melhores práticas 
na excelência dos negócios através do 
EFQM. 

EUROPEAN CORPORATE SUSTAINABILITY 
FRAMEWORK FOR MANAGING COMPLEXITY 
AND CORPORATE TRANSFORMATION 

MARCEL VAN MARREWIJK; 
TEUN W. HARDJONO 

JOURNAL OF 
BUSINESS ETHICS 

HOLANDA / 2003 Descrever o quadro europeu de 
sustentabilidade corporativa, como um 
método de criar maneiras mais 
sustentáveis de se fazer negócios. 

FROM MANAGEMENT SYSTEMS TO 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

GERARD I. J. M. ZWETSLOOT JOURNAL OF 
BUSINESS ETHICS 

HOLANDA / 2003 Analisar as diferenças entre os sistemas de 
gestão abordados nos anos noventa e a 
responsabilidade social corporativa. 

MEASURING THE IMPLEMENTATION OF 
CODES OF CONDUCT. AN ASSESSMENT 
METHOD BASED ON A PROCESS APPROACH OF 
THE RESPONSIBLE ORGANIZATION 

ANDRE NIJHOF; STEPHAN 
CLUDTS; OLAF FISSCHER; 
ALBERTUS LAAN 

JOURNAL OF 
BUSINESS ETHICS 

HOLANDA / 2003 Apresentar um método de avaliação, 
baseado no modelo EFQM, que sirva de 
apoio para a implementação de códigos de 
conduta. 

TOTAL QUALITY MANAGEMENT AT 
UNIVERSITY 

ALMA ZEKEVICIENE MANAGEMENT OF 
ORGANIZATIONS 

LITUÂNIA / 2003 Descrever as tendências que influenciam a 
necessidade de melhorar a qualidade do 
ensino superior em universidades da 
Lituânia. 

EXCELLENCE IN PORTUGUESE HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS 

MARIA JOÃO PIRES DA 
ROSA; PEDRO MANUEL 
SARAIVA; HENRIQUE DIZ 

TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

PORTUGAL / 2003 Apresentar os resultados obtidos através da 
criação de um modelo de excelência 
voltado às instituições portuguesas de 
ensino superior. 

INTELLIGENT DECISION SYSTEM FOR SELF-
ASSESSMENT 

DONG-LING XU; JIAN-BO 
YANG 

JOURNAL OF MULTI-
CRITERIA DECISION 
ANALYSIS 

REINO UNIDO / 2003 Apresentar um software de suporte 
chamado Sistema Inteligente de Decisão, 
para implementar a auto avaliação 
sugerida pelo EFQM. 

PERFORMANCE MEASUREMENT TOOLS: THE 
BALANCED SCORECARD AND THE EFQM 
EXCELLENCE MODEL 

S. WONGRASSAMEE; P. D. 
GARDINER; J. E. L. SIMMONS 

MEASURING 
BUSINESS 
EXCELLENCE 

REINO UNIDO / 2003 Comparar e contrastar dois conhecidos 
modelos: Balanced Scorecard e EFQM. 

QUALITY SYSTEMS IMPLEMENTATION IN 
WELSH SMALL-TO MEDIUM-SIZED 
ENTERPRISES: A GLOBAL COMPARISON AND A 
MODEL FOR CHANGE 

A. J. THOMAS; D. WEBB ENGINEERING 
MANUFACTURE 

REINO UNIDO /2003 Investigar o desenvolvimento e a 
implementação de programas estruturados 
de sistemas de gestão nas pequenas e 
médias empresas do sul do País de Gales. 

SELF ASSESSMENT: USE AT OPERATIONAL 
LEVEL TO PROMOTE CONTINUOUS 
IMPROVEMENT 

G. C. MACKERRON; R. 
MASSON; MEVIN MCGLYNN 

PRODUCTION 
PLANNING & 
CONTROL 

REINO UNIDO / 2003 Relatar um processo de auto avaliação que 
pode ser desenvolvido para atender as 
necessidades individuais de cada 
departamento, com o objetivo de alcançar 
a melhoria contínua. 

INTRODUCTION ON THE EUROPEAN 
CORPORATE SUSTAINABILITY FRAMEWORK 
(ECSF) 

TEUN HARDJONO; PETER DE 
KLEIN 

JOURNAL OF 
BUSINESS ETHICS 

HOLANDA / 2004 Descrever o Quadro de Sustentabilidade 
Empresarial Europeu (ECSF). 
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HOW TO CONCEPTUALLY HARMONIZE ISO 
9000 CERTIFICATION, LEVELS OF EXCELLENCE 
RECOGNITION AND REAL IMPROVEMENT 

TITO CONTI TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

ITÁLIA / 2004 Sugerir uma abordagem diferente para a 
certificação ISO 9000, que permite um 
reconhecimento mais preciso da qualidade. 

CHALLENGES POSED TO PERFORMANCE 
MANAGEMENT BY TQM GURUS: 
CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL EMPLOYEES 
VERSUS SYSTEMS-LEVEL FEATURES EFQM / 
COMPETITIVE 

EBRAHIM SOLTANI; ROBERT 
B. VAN DER MEER; TERRY 
M. WILLIAMS 

TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

REINO UNIDO / 2004 Discutir sobre a contribuição de cada 
funcionário para o desempenho 
organizacional versus os recursos em nível 
de sistema. 

EMPLOYEE EMPOWERMENT: 
CONCEPTUALIZATIONS, AIMS AND 
OUTCOMES 

FRANCES HILL; ROZANA 
HUQ 

TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

REINO UNIDO / 2004 Comparar a atuação de gerentes e não-
gerentes, de como eles conceituam a 
autonomia operária, o que pretendem 
conseguir e o que realmente alcançaram. 

ACCOUNTABLE BUSINESS PERFORMANCE 
MEASUREMENT FOR SUSTAINABLE BUSINESS 
EXCELLENCE 

KAI KRISTENSEN; ANDERS 
H. WESTLUND 

TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

SUÉCIA / 2004 Ilustrar como as informações estratégicas e 
operacionais devem ser integradas e como 
vários tipos de informações não-
financeiras devem ser ligadas entre si e 
ligadas à informação financeira. 

USEFULNESS OF THE EFQM EXCELLENCE 
MODEL: THEORETICAL EXPLANATION OF 
SOME CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL 
ISSUES 

BORUT RUSJAN TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

ESLOVÊNIA / 2005 Avaliar a utilidade do Modelo de 
Excelência EFQM para a tomada de 
decisões sobre as atividades de melhoria 
organizacional. 

EL BOOM DE LA CALIDAD EN LAS EMPRESAS 
ESPAÑOLAS 

MARTÍ CASADESÚS; IÑAKI 
HERAS SAIZARBITORIA 

UNIVERSIA 
BUSINESS REVIEW 

ESPANHA / 2005 Analisar o impacto da implementação do 
Sistema de Gestão da Qualidade na 
indústria espanhola. 

RELATIONSHIP BETWEEN THE EFQM MODEL 
CRITERIA: A STUDY IN A SPANISH 
UNIVERSITIES 

ARTURO CALVO-MORA; 
ANTONIO LEAL; JOSÉ L. 
ROLDÁN 

TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

ESPANHA / 2005 Realizar estudos empíricos que 
aprofundem o conhecimento e a 
compreensão das relações entre os fatores 
e os resultados da implementação do 
EFQM no ensino superior. 

THEORETICAL FOUNDATION OF THE EFQM 
MODEL: THE RESOURCE-BASED VIEW 
EFQM / COMPETITIVIDADE 

JOSE IGNACIO CASTRESANA 
RUIZ-CARRILLO; RUBÉN 
FERNÁNDEZ-ORTIZ 

TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

ESPANHA / 2005 Analisar o modelo europeu de qualidade e 
provar que ele usa, como base teórica, uma 
nova teoria organizacional, ou seja, a visão 
baseada em recursos. 

THE INFORMATION SYSTEMS CONTENT OF 
THE BALDRIGE AND EFQM MODELS 

PAUL B. CRAGG TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

NOVA ZELÂNDIA / 
2005 

Analisar o conteúdo do EFQM e do 
Baldrige e criar um instrumento que vai 
permitir uma pequena empresa realizar a 
avaliação da sua função de sistemas de 
informação. 

A CONTRAST OF HRM AND TQM APPROACHES 
TO PERFORMANCE MANAGEMENT: SOME 
EVIDENCE 

EBRAHIM SOLTANI; ROBERT 
VAN DER MEER; TERRY M. 
WILLIAMS 

BRITISH JOURNAL OF 
MANAGEMENT 

REINO UNIDO / 2005 Fornecer informações sobre o estado atual 
da gestão de desempenho de organizações 
filiadas ao EFQM, sediadas no Reino 
Unido. 

REVIEW AND IMPLEMENTATION OF H. S. ROBINSON; P. M. CONSTRUCTION REINO UNIDO / 2005 Investigar a aplicação de modelos de 
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PERFORMANCE MANAGEMENT MODELS IN 
CONSTRUCTION ENGINEERING 
ORGANIZATIONS 

CARRILLO; C. J. ANUMBA; A. 
M. GHASSANI 

INNOVATION gestão de desempenho nas organizações de 
engenharia de construção. 

THE EFQM-MODEL AND WORK MOTIVATION CHRISTIAN EHRLICH TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

ALEMANHA / 2006 Realizar uma crítica quanto ao método 
adotado pelo EFQM para avaliar a 
motivação dos funcionários. 

HOW QUALITY MANAGEMENT MODELS 
INFLUENCE COMPANY RESULTS – 
CONCLUSIONS OF AN EMPIRICAL STUDY 
BASED ON THE DELPHI METHOD 

IÑAKI HERAS 
SAIZARBITORIA 

TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

ESPANHA / 2006 Analisar a influência sobre o desempenho 
das empresas dos dois mais importantes 
modelos de gestão da qualidade da Europa 
nos últimos anos, a ISO 9000 e o EFQM. 

CRM BEST PRACTICE: GETTING IT RIGHT 
FIRST TIME AT ESB INTERNATIONAL (ESBI) 

AILEEN KENNEDY; CAROL 
KELLEHER; MICHAEL 
QUIGLEY 

IRISH JOURNAL OF 
MANAGEMENT 

IRLANDA / 2006 Investigar a aplicação de uma iniciativa de 
CRM dentro da ESB International 
(fornecimento de eletricidade). 

A FRAMEWORK FOR TQM TO ACHIEVE 
BUSINESS EXCELLENCE 

K. HAFEEZ; N. MALAK; H. 
ABDELMEGUID 

TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

REINO UNIDO / 2006 Apresentar uma análise das características 
essenciais da filosofia de Gestão da 
Qualidade Total, comparando o trabalho 
de dez autores notáveis. 

THE EFQM MODEL OF ACADEMIC 
ORGANIZATIONAL EXCELLENCE 

TODERICIU RAMONA; 
MUSCALU EMANOIL 

ANNALS OF THE 
UNIVERSITY OF 
ORADEA, ECONOMIC 
SCIENCE SERIES 

TRANSILVÂNIA / 
2006 

Descrever sobre sistemas de gestão da 
qualidade para instituições de ensino 
superior. 

CONSOLIDANDO LA CALIDAD EM LAS 
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS: 
EVALUACIONES, SELLOS, DIPLOMAS Y 
CERTIFICACIONES 

NÚRIA BALAGUÉ EL PROFESIONAL DE 
LA INFORMACIÓN 

ESPANHA / 2007 Apresentar as abordagens seguidas pelas 
bibliotecas universitárias para atingir o 
reconhecimento de seu sistema de gestão 
da qualidade. 

GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL DE 
ACUERDOS COM EL MODELO EFQM: 
EVIDENCIAS SOBRE SUS EFECTIVOS EM EL 
RENDIMIENTO EMPRESARIAL 
 

MARÍA LETICIA SANTOS 
VIJANDE; LUIS IGNACIO 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ 

UNIVERSIA 
BUSINESS REVIEW 

ESPANHA / 2007 Fornecer evidências empíricas sobre os 
efeitos da qualidade total na gestão do 
desempenho das empresas, bem como 
sobre as limitações práticas para a sua 
aprovação inicial e posterior execução. 

HOW HOSPITALS CHOOSE A QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEM: RELEVANT CRITERIA 
IN LARGE SPANISH HOSPITALS 

MARTA SANGUESA; 
RICARDO MATEO; LAURA 
ILZARBE 

TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

ESPANHA / 2007 Analisar os critérios de seleção utilizados 
pelos gestores hospitalares ao escolher um 
sistema de gestão da qualidade ou uma 
combinação deles. 

NEEDS FOR CHANGE AND ADJUSTING TO 
THEM IN THE MANAGEMENT OF STATISTICAL 
SYSTEMS 

HELI JESKANEN-
SUNDSTROM 

STATISTICAL 
JOURNAL OF THE 
IAOS 

FINLÂNDIA / 2007 Discutir as pressões para a mudança e a 
gestão dos desafios estratégicos dos 
institutos de estatística. 

A COMPARISON OF TERMS LEADERSHIP AND 
MANAGEMENT WITHIN QUALITY SYSTEMS 

GUNA CIVCISA ECONOMICS AND 
MANAGEMENT 

LETÔNIA / 2007 Realizar uma comparação entre os termos 
de liderança e gestão da qualidade. 

THE LIMITS OF AWARD INCENTIVES: THE 
(NON-) RELATIONSHIP BETWEEN AWARDS 
FOR QUALITY AND ORANIZATIONAL 
PERFORMANCE 

SARA WILFORD TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

REINO UNIDO / 2007 Examinar se existe uma relação entre 
ganhar um prêmio por qualidade e alto 
desempenho organizacional. 
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CRAFTING STRATEGY IN NOT-FOR-PROFIT 
ORGANIZATIONS: THE EXPERIENCE OF AN 
ALUMNI ORGANIZATION, BÜMED 

ÖZLEM ÖZ; AYSEGÜL TOKER INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
NONPROFIT AND 
VOLUNTARY 
SECTOR MARKETING 

TURQUIA / 2007 Descrever e discutir as especificidades da 
elaboração de estratégias, através da 
experiência de uma organização sem fins 
lucrativos, de ex-alunos da Turquia. 

RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL 
COMMITMENT AND EFQM BUSINESS 
EXCELLENCE MODEL: A STUDY ON TURKISH 
QUALITY AWARD WINNERS 

OZKAN TUTUNCU; DENIZ 
KUCUKUSTA 

TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

TURQUIA /2007 Determinar a relação entre um Modelo de 
Excelência EFQM e o comprometimento 
organizacional. 

THE APPLICATION OF NEURAL NETWORKS IN 
THE STUDY OF THE INFLUENCE OF 
TEMPORALITY ON STRATEGY MAP 
INDICATORS IN A SPANISH HOSPITAL 

J. PASTOR TEJEDOR; L. 
NAVARRO ELOLA; A. C. 
PASTOR TEJEDOR 

TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

ESPANHA / 2008 Analisar o efeito da temporalidade no 
mapa estratégico de um hospital, com o 
uso de redes neurais. 

THE BALANCED SCORECARD VERSUS 
QUALITY AWARD MODELS AS STRATEGIC 
FRAMEWORKS 

SHUKI DROR TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

ISRAEL / 2008 Propor uma abordagem metodológica 
baseada no Quality Function Deployment 
para melhorar a aplicação do método 
Balanced Scorecard em uma organização 
individual. 

DEVELOPING VERSUS DEVELOPED 
COMPANIES IN BUSINESS EXCELLENCE 
INITIATIVES 

RAFAL HAFFER; KAI 
KRISTENSEN 

TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

POLÔNIA / 2008 Relatar o avanço das empresas da Polônia 
em iniciativas de excelência empresarial. 

ECONOMICS ASPECTS OF QUALITY AND 
ORGANIZATIONAL PERFORMANCE – A STUDY 
IN SETÚBAL CARE HOMES FOR ELDERLY 
PERSONS 

GLÓRIA ANTUNES; ANTÓNIO 
PIRES; VIRGÌLIO MACHADO 

TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

PORTUGAL / 2008 Apresentar alguns desenvolvimentos 
recentes nas práticas de gestão da 
qualidade em organizações da área social 
em Portugal. 

VALUEMAPPING: LINKING AFIS TO STRATEGY 
AND STAKEHOLDER VALUE 

TERRY PILCHER; ANDREW  
JACK 

TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

REINO UNIDO / 2008 Fornecer um método e abordagem baseada 
na web que traz as áreas para melhoria 
dentro da organização e permite que os 
consultores trabalhem estreitamente com o 
cliente para acompanhar e demonstrar o 
valor. 

TQM’S   CONTRIBUTION   TO MARKETING 
IMPLEMENTATION AND FIRM’S  
COMPETITIVENESS 

MARÍA LETICIA SANTOS 
VIJANDE; LUIS IGNACIO 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ 

TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

ESPANHA / 2009 Apresentar um estudo empírico que analisa 
o impacto da implementação da Gestão da 
Qualidade Total no desenvolvimento do 
marketing. 

PSYCHOSOCIAL WORK CONDITIONS AND 
WORK STRESS IN AN INNOVATING ADDICTION 
TREATMENT CENTRE. CONSEQUENCES FOR 
THE EFQM EXCELLENCE MODEL 

UDO NABITZ; PAUL JANSEN; 
SANDRA VAN DER VOET; 
WIM VAN DEN BRINK 

TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

HOLANDA / 2009 Obter conhecimento sobre o papel das 
condições de trabalho para o 
desenvolvimento e bem-estar do 
trabalhador, em um centro de inovação de 
tratamento em Amsterdã. 

QUALITY MANAGEMENT INITIATIVES IN 
EUROPE: AN EMPIRICAL ANALYSIS 
ACCORDING TO THEIR STRUCTURAL 

LEOPOLDO J. GUTIÉRREZ 
GUTIÉRREZ; IGNACIO 
TAMAYO TORRES; VANESA 

TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT 

ESPANHA / 2010 Propor um critério para escolher entre 
quatro alternativas (controle de qualidade, 
EFQM, Six Sigma e ISO 9000), de acordo 
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ELEMENTS BARRALES MOLINA com o grau de desenvolvimento necessário 
para os seus elementos. 

COMPARE THE MODEL OF IRAN NATIONAL 
QUALITY AWARD AND THE EFQM MODEL 

SALEH MOJDEHI CHINESE BUSINESS 
REVIEW 

IRÃ / 2010 Comparar através de um estudo de caso o 
modelo de qualidade iraniano e o EFQM. 

INTERRELATIONSHIPS AMONG EFQM 
EXCELLENCE CRITERIA IN IRANIAN 
INDUSTRIAL SMES 

EHSAN SADEH; VEERI 
CHETTIAR ARUMUGAM 

EUROPEAN JOURNAL 
OF ECONOMICS, 
FINANCE AND 
ADMINISTRATIVE 
SCIENCES 

MALÁSIA / 2010 Determinar inter-relações entre os critérios 
de excelência pressupostos pelo EFQM 
nas pequenas e médias indústrias iranianas. 

BENCHMARKING AS MARKETING SUPPORT 
 

FRANTISEK MILICHOVSKY ECONOMICS AND 
MANAGEMENT 

REPÚBLICA 
TCHECA / 2010 

Tratar da questão de como a produção 
pode ser apoiada por processos de 
marketing na área industrial, focado na 
engenharia em geral. 

AN EMPIRICAL STUDY OF THE EFQM 
EXCELLENCE MODEL IN IRAN 

NOUR MOHAMMAD 
YAGHOUBI; MARYAM 
BANDEII; JAMSHID 
MOLOUDI 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
BUSINESS AND 
MANAGEMENT 

IRÃ / 2011 Verificar o efeito de implementação do 
Modelo de Excelência EFQM. 

INTEGRATION OF EFQM AND ULTIMATE SIX 
SIGMA: A PROPOSED MODEL 

ARASH SHAHIN; REZA 
POURBAHMAN 

INTERNATIONAL 
BUSINESS RESEARCH 

IRÃ / 2011 Propor um modelo abrangente integrado 
do EFQM e do Ultimate Six Sigma, a fim 
de tirar proveito de ambos os modelos 
simultaneamente, para a melhoria do 
desempenho organizacional. 
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APÊNDICE C: TABELA DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS RELEVANTES DA BASE DE DADOS CAPES E EBSCO SOBRE O TEMA EFQM NO TURISMO E HOTELARIA: 

 

TÍTULO AUTOR REVISTA LOCAL OBJETIVO 
TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN 
HOSPITALITY: AN APLLICATION OF THE EFQM 
MODEL (1996) 

CÉSAR CAMISON TOURISM 
MANAGEMENT 

ESPANHA Utilizar o Modelo de Excelência EFQM 
para realizar análises cruzadas entre a 
percepção da qualidade do ponto-de-vista 
dos clientes externos e dos gestores dos 
hotéis de Valência. 
 

TOTAL QUALITY MANAGEMENT: APPLYING 
THE EUROPEAN MODEL TO SPAIN`S URBAN 
HOTELS (1999) 

DOMINGO RIBEIRO SORIANO CORNELL HOTEL 
AND RESTAURANT 
ADMINISTRATION 
QUARTERLY 

ESPANHA Analisar a aplicabilidade das normas do 
EFQM aos critérios de Gestão da 
Qualidade Total identificados por 
hoteleiros espanhóis e aplicar uma política 
de gestão da qualidade em um hotel. 
 

INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT FOR 
TOURIST DESTINATIONS: A EUROPEAN 
PERSPECTIVE ON ACHIEVING 
COMPETITIVENESS (2000) 

FRANK M. GO; ROBERT 
GOVERS 

TOURISM 
MANAGEMENT 

HOLANDA Determinar se os destinos europeus 
selecionados aplicam a gestão integrada da 
qualidade, como um meio de aumentar a 
sua competitividade. 
 

A WARM WELCOME FOR DESTINATION 
QUALITY BRANDS: THE EXAMPLE OF THE 
PAYS CATHARE REGION (2003) 

MEGAN WOODS; JIM 
DEEGAN 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
TOURISM RESEARCH 

IRLANDA Descrever as complexidades existentes na 
gestão da qualidade dos destinos turísticos, 
através   da   utilização   do   “País   Cátaro”  
como exemplo de sucesso. 
 

IDENTIFYING AND DETERMINING THE KEY 
PROCESSES FOR QUALITY MANAGEMENT 
SYSTEMS IN THE HOTEL SECTOR (2007) 

VICTOR PADRON ROBAINA; 
TOMAS F. ESPINO 
RODRIGUEZ 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
SERVICES 
TECHNOLOGY & 
MANAGEMENT 
 

ESPANHA Determinar a estratégia e o valor dos 
processos de hotéis localizados nas Ilhas 
Canárias, na Espanha. 

SELF ASSESSMENT AS A GATE TO 
PERFORMANCE IMPROVEMENT: A STUDY ON 
HOSPITALITY MANAGEMENT IN TURKEY 
(2011) 
 

AYTUG SOZUER PROCEDIA SOCIAL 
AND BEHAVIORAL 
SCIENCES 

TURQUIA Avaliar 08 hotéis da cidade de Istambul 
através do modelo EFQM em busca de 
áreas para melhoria. 

 

 

 



181 
 

APÊNDICE D: RELAÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE AS REDES HOTELEIRAS LOCALIZADAS NO BRASIL: 
 

HOTEL HOMEPAGE OBSERVAÇÃO LOCAL DE ORIGEM FUNDAÇÃO PAÍSES HOTÉIS HOTÉIS NO BRASIL SEDE NO BRASIL 
ACCOR HOTELS www.accorhotels.com.br INTERNACIONAL FRANÇA 1983 92 PAÍSES 4.426 HOTÉIS 169 HOTÉIS SÃO PAULO 
ADABA HOTÉIS www.adabahoteis.com.br NACIONAL CEARÁ 

 
01 PAÍS 03 HOTÉIS    

ALLIA HOTELS www.alliahotels.com.br NACIONAL ESPÍRITO SANTO 2010 01 PAÍS 28 HOTÉIS    
ARCO HOTEL www.arcohotel.com.br NACIONAL SÃO PAULO 1987 01 PAÍS 12 HOTÉIS   
ASTRON HOTÉIS www.astron.com.br NACIONAL SÃO PAULO  01 PAÍS 23 HOTÉIS   
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL www.atlanticahotels.com.br NACIONAL SÃO PAULO 1998 01 PAÍS 75 HOTÉIS    
ÁTRIO HOTÉIS www.atriohoteis.com.br NACIONAL SANTA CATARINA 

 
01 PAÍS 12 HOTÉIS    

BEST WESTERN HOTÉIS www.bestwestern.com INTERNACIONAL CALIFÓRNIA - ESTADOS UNIDOS 1946 106 PAÍSES 4.000 HOTÉIS 16 HOTÉIS SÃO PAULO 
BHG HOTÉIS & RESORTS www.bhg.net NACIONAL SÃO PAULO 2007 01 PAÍS 45 HOTÉIS    
BLUE TREE HOTELS www.bluetree.com.br NACIONAL SÃO PAULO 1997 01 PAÍS 24 HOTÉIS    
BOURBON HOTÉIS & RESORTS www.bourbon.com.br NACIONAL PARANÁ 1963 02 PAÍSES 13 HOTÉIS 12 HOTÉIS   
BRISTOL HOTÉIS & RESORTS www.bristolhoteis.com.br NACIONAL PARANÁ 1994 01 PAÍS 19 HOTÉIS    
CARLSON HOTELS www.carlson.com INTERNACIONAL ESTADOS UNIDOS 1938 80 PAÍSES 1.070 HOTÉIS 07 HOTÉIS SÃO PAULO 
CARLTON PLAZA HOTÉIS www.carltonhoteis.com.br NACIONAL SÃO PAULO 

 
01 PAÍS 08 HOTÉIS    

CHOICE HOTELS www.choicehotels.com INTERNACIONAL FLÓRIDA - ESTADOS UNIDOS 1941 30 PAÍSES 6.200 HOTÉIS 20 HOTÉIS SÃO PAULO 
CLUB MED RESORTS www.clubmed.com INTERNACIONAL FRANÇA 1950 29 PAÍSES 80 HOTÉIS 03 HOTÉIS BAHIA 
DELPHIA HOTÉIS www.rededelphia.com.br NACIONAL CEARÁ 

 
01 PAÍS 03 HOTÉIS    

DEVILLE HOTÉIS www.deville.com.br NACIONAL PARANÁ 1974 01 PAÍS 09 HOTÉIS    
DORISOL GROUP HOTELS www.dorisol.com.br INTERNACIONAL PORTUGAL 

 
02 PAÍSES 06 HOTÉIS 01 HOTEL PERNAMBUCO 

ESTANPLAZA HOTÉIS www.estanplaza.com.br NACIONAL SÃO PAULO 1997 01 PAÍS 12 HOTÉIS    
EVEREST HOTÉIS www.everest.com.br NACIONAL RIO GRANDE DO SUL 

 
01 PAÍS 03 HOTÉIS    

FIESTA HOTEL GROUP www.fiestahotelgroup.com INTERNACIONAL ESPANHA 1960 06 PAÍSES 48 HOTÉIS 01 HOTEL BAHIA 
GJP HOTÉIS & RESORTS www.gjphoteis.com.br NACIONAL RIO GRANDE DO SUL 2005 01 PAÍS 09 HOTÉIS    
GOLDEN DOLPHIN www.goldendolphin.com.br NACIONAL GOIÁS 1987 01 PAÍS 02 HOTÉIS   
GOLDEN TULIP www.goldentulip.com INTERNACIONAL HOLANDA 1960 41 PAÍSES 200 HOTÉIS 30 HOTÉIS SÃO PAULO 
GRUPO FELLER www.fellerhotelaria.com.br NACIONAL SÃO PAULO 1974 01 PAÍS 34 HOTÉIS    
GRUPO POSADAS HOTELS www.posadas.com INTERNACIONAL MÉXICO 1970 04 PAÍSES 92 HOTÉIS 11 HOTÉIS SÃO PAULO 
HARBOR HOTÉIS www.harborhoteis.com.br NACIONAL PARANÁ 2003 01 PAÍS 11 HOTÉIS    
HILTON HOTELS & RESORTS www.hilton.com INTERNACIONAL REINO UNIDO 1919 80 PAÍSES 2.500 HOTÉIS 02 HOTÉIS SÃO PAULO 
HOTÉIS ARCO www.hoteisarco.com.br NACIONAL MINAS GERAIS 

 
01 PAÍS 06 HOTÉIS    

HOTÉIS BITTAR www.hoteisbittar.com.br NACIONAL DISTRITO FEDERAL 
 

01 PAÍS 06 HOTÉIS    
HOTÉIS CANARIUS www.hotelcanarius.com.br NACIONAL PERNAMBUCO 

 
01 PAÍS 03 HOTÉIS    

HOTÉIS MABU www.hoteismabu.com.br NACIONAL PARANÁ 1980 01 PAÍS 04 HOTÉIS    
HOTÉIS OTHON www.othon.com.br NACIONAL RIO DE JANEIRO 1943 02 PAÍSES 20 HOTÉIS 16 HOTÉIS   
HOTÉIS PANORAMA www.hoteispanorama.com.br NACIONAL MINAS GERAIS   01 PAÍS 02 HOTÉIS    
HOTÉIS SUAREZ www.hotelsuarez.com.br NACIONAL RIO GRANDE DO SUL   01 PAÍS 03 HOTÉIS    
HOTÉIS TRANSAMÉRICA www.transamerica.com.br NACIONAL BAHIA 1972 01 PAÍS 02 HOTÉIS    
HOTÉIS VILA GALÉ www.vilagale.com.br INTERNACIONAL PORTUGAL 1986 02 PAÍSES 23 HOTÉIS 06 HOTÉIS BAHIA 
HOTÉIS VILA RICA www.hotelvilarica.com.br NACIONAL SÃO PAULO   01 PAÍS 04 HOTÉIS    

http://www.accorhotels.com.br/
http://www.adabahoteis.com.br/
http://www.alliahotels.com.br/
http://www.arcohotel.com.br/
http://www.astron.com.br/
http://www.atlanticahotels.com.br/
http://www.atriohoteis.com.br/
http://www.bestwestern.com/
http://www.bhg.net/
http://www.bluetree.com.br/
http://www.bourbon.com.br/
http://www.bristolhoteis.com.br/
http://www.carlson.com/
http://www.carltonhoteis.com.br/
http://www.choicehotels.com/
http://www.clubmed.com/
http://www.rededelphia.com.br/
http://www.deville.com.br/
http://www.dorisol.com.br/
http://www.estanplaza.com.br/
http://www.everest.com.br/
http://www.fiestahotelgroup.com/
http://www.gjphoteis.com.br/
http://www.goldendolphin.com.br/
http://www.goldentulip.com/
http://www.fellerhotelaria.com.br/
http://www.posadas.com/
http://www.harborhoteis.com.br/
http://www.hilton.com/
http://www.hoteisarco.com.br/
http://www.hoteisbittar.com.br/
http://www.hotelcanarius.com.br/
http://www.hoteismabu.com.br/
http://www.othon.com.br/
http://www.hoteispanorama.com.br/
http://www.hotelsuarez.com.br/
http://www.transamerica.com.br/
http://www.vilagale.com.br/
http://www.hotelvilarica.com.br/
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HOTELARIA BRASIL www.hotelariabrasil.com.br NACIONAL SÃO PAULO  01 PAÍS 06 HOTÉIS   
HYATT www.hyatt.com INTERNACIONAL LOS ANGELES - ESTADOS UNIDOS 1957 46 PAÍSES 492 HOTÉIS 01 HOTEL SÃO PAULO 
IBEROSTAR www.iberostar.com INTERNACIONAL ESPANHA 1986 16 PAÍSES 91 HOTÉIS 03 HOTÉIS BAHIA 
INTERCITY HOTÉIS INTELIGENTES www.intercityhotel.com.br NACIONAL RIO GRANDE DO SUL 1999 02 PAÍSES 20 HOTÉIS 19 HOTÉIS   
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP www.brazil.ichotelsgroup.com INTERNACIONAL INGLATERRA 1777 96 PAÍSES 4.150 HOTÉIS 06 HOTÉIS SÃO PAULO 
LE CANARD HOTÉIS www.lecanard.com.br NACIONAL SANTA CATARINA 1995 01 PAÍS 03 HOTÉIS    
LUXOR HOTÉIS www.luxorhoteis.com.br NACIONAL RIO DE JANEIRO 1908 01 PAÍS 03 HOTÉIS    
MARRIOTT HOTÉIS www.marriott.com.br INTERNACIONAL WASHINGTON - ESTADOS UNIDOS 1927 75 PAÍSES 4.126 HOTÉIS 04 HOTÉIS SÃO PAULO 
MASTER HOTÉIS www.masterhoteis.com.br NACIONAL RIO GRANDE DO SUL 1986 01 PAÍS 11 HOTÉIS    
MATSUBARA HOTÉIS www.matsubarahotel.com.br NACIONAL SÃO PAULO   01 PAÍS 03 HOTÉIS    
MELIA HOTELS INTERNATIONAL www.melia.com INTERNACIONAL ESPANHA 1956 32 PAÍSES 350 HOTÉIS 12 HOTÉIS SÃO PAULO 
NACIONAL INN HOTÉIS www.nacional-inn.com.br NACIONAL MINAS GERAIS 1970 01 PAÍS 37 HOTÉIS    
NOBILE HOTÉIS www.nobilehoteis.com.br NACIONAL DISTRITO FEDERAL 2008 01 PAÍS 15 HOTÉIS    
ORIENT-EXPRESS www.orient-express.com INTERNACIONAL ITÁLIA 1976 17 PAÍSES 33 HOTÉIS 02 HOTÉIS SÃO PAULO 
PESTANA HOTELS AND RESORTS www.pestana.com INTERNACIONAL PORTUGAL 1972 13 PAÍSES 47 HOTÉIS 09 HOTÉIS BAHIA 
PLAZA HOTÉIS www.plazahoteis.com.br NACIONAL RIO GRANDE DO SUL 1953 01 PAÍS 06 HOTÉIS    
PLAZA INN HOTÉIS www.plazainn.com.br NACIONAL SÃO PAULO 1977 01 PAÍS 12 HOTÉIS    
PONTES HOTÉIS & RESORTS www.ponteshoteis.com.br NACIONAL PERNAMBUCO   01 PAÍS 03 HOTÉIS    
PORTO BAY HOTELS & RESORTS www.portobay.com.br INTERNACIONAL PORTUGAL 1988 02 PAÍSES 10 HOTÉIS 03 HOTÉIS RIO DE JANEIRO 
PORTO BELLO HOTÉIS & RESORT www.portobellohoteis.com.br NACIONAL BAHIA   01 PAÍS 03 HOTÉIS    
PROMENADE HOTÉIS www.promenade.com.br NACIONAL RIO DE JANEIRO 1987 01 PAÍS 14 HOTÉIS    
PROTEL www.redeprotel.com.br NACIONAL RIO DE JANEIRO 1982 01 PAÍS 05 HOTÉIS    
RAMADA HOTELS www.ramada.com INTERNACIONAL CANADÁ 1962 57 PAÍSES 900 HOTÉIS 02 HOTÉIS SÃO PAULO 
REDE ATLÂNTICO www.redeatlantico.com.br NACIONAL RIO DE JANEIRO  01 PAÍS 06 HOTÉIS   
REDE HOTEL 10 www.hotel10.com.br NACIONAL SANTA CATARINA   01 PAÍS 06 HOTÉIS    
ROYAL PALM www.royalpalm.com.br NACIONAL SÃO PAULO 1997 01 PAÍS 04 HOTÉIS   
SAN JUAN HOTÉIS www.sanjuanhoteis.com.br NACIONAL PARANÁ   01 PAÍS 07 HOTÉIS    
SERHS HOTELS www.serhshotels.com INTERNACIONAL ESPANHA 1974 02 PAÍSES 15 HOTÉIS 03 HOTÉIS SÃO PAULO 
SLAVIERO HOTÉIS www.hotelslaviero.com.br NACIONAL PARANÁ 1981 01 PAÍS 19 HOTÉIS    
SOL EXPRESS www.solexpress.com.br NACIONAL BAHIA 2005 01 PAÍS 05 HOTÉIS   
STARWOOD HOTELS www.starwoodhotels.com INTERNACIONAL NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS 1980 102 PAÍSES 1.089 HOTÉIS 07 HOTÉIS RIO DE JANEIRO 
SUMMIT HOTELS & RESORTS www.summithotels.com INTERNACIONAL CHICAGO – ESTADOS UNIDOS   40 PAÍSES 127 HOTÉIS 01 HOTEL MINAS GERAIS 
TAUÁ HOTELS & CONVENTION www.taua.com.br NACIONAL MINAS GERAIS   01 PAÍS 03 HOTÉIS    
TIVOLI HOTELS & RESORTS www.tivolihotels.com INTERNACIONAL PORTUGAL 1991 02 PAÍSES 14 HOTÉIS 02 HOTÉIS SÃO PAULO 
TRANSAMÉRICA FLATS www.transamericaflats.com.br NACIONAL SÃO PAULO 1986 01 PAÍS 20 HOTÉIS    
TRAVEL INN HOTÉIS www.travelinn.com.br NACIONAL SÃO PAULO 1987 02 PAÍSES 22 HOTÉIS 21 HOTÉIS   
TROPICAL HOTELS & RESORTS www.tropicalhotel.com.br NACIONAL PARANÁ 1959 01 PAÍS 03 HOTÉIS    
VERSARE HOTÉIS www.redeversare.com.br NACIONAL RIO GRANDE DO SUL   01 PAÍS 23 HOTÉIS    
VISTA HOTÉIS & RESORTS www.vistahoteis.com.br NACIONAL MINAS GERAIS   01 PAÍS 07 HOTÉIS    
VITÓRIA HOTÉIS www.vitoriahoteis.com.br NACIONAL SÃO PAULO   01 PAÍS 03 HOTÉIS    
WINDSOR HOTÉIS www.windsorhoteis.com.br NACIONAL RIO DE JANEIRO   01 PAÍS 11 HOTÉIS    

  

http://www.hotelariabrasil.com.br/
http://www.hyatt.com/
http://www.iberostar.com/
http://www.intercityhotel.com.br/
http://www.brazil.ichotelsgroup.com/
http://www.lecanard.com.br/
http://www.luxorhoteis.com.br/
http://www.marriott.com.br/
http://www.masterhoteis.com.br/
http://www.matsubarahotel.com.br/
http://www.melia.com/
http://www.nacional-inn.com.br/
http://www.nobilehoteis.com.br/
http://www.orient-express.com/
http://www.pestana.com/
http://www.plazahoteis.com.br/
http://www.plazainn.com.br/
http://www.ponteshoteis.com.br/
http://www.portobay.com.br/
http://www.portobellohoteis.com.br/
http://www.promenade.com.br/
http://www.redeprotel.com.br/
http://www.ramada.com/
http://www.redeatlantico.com.br/
http://www.hotel10.com.br/
http://www.royalpalm.com.br/
http://www.sanjuanhoteis.com.br/
http://www.serhshotels.com/
http://www.hotelslaviero.com.br/
http://www.solexpress.com.br/
http://www.starwoodhotels.com/
http://www.summithotels.com/
http://www.taua.com.br/
http://www.tivolihotels.com/
http://www.transamericaflats.com.br/
http://www.travelinn.com.br/
http://www.tropicalhotel.com.br/
http://www.redeversare.com.br/
http://www.vistahoteis.com.br/
http://www.vitoriahoteis.com.br/
http://www.windsorhoteis.com.br/
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APÊNDICE E: INSTRUMENTO DE PESQUISA 
 
 

 
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  -  UNIVALI 

MESTRADO ACADÊMICO EM TURISMO E HOTELARIA 
 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas redes hoteleiras localizadas no Brasil, 

sob a ótica de seus gestores, através da utilização do Modelo de Excelência EFQM. Por se tratar de um trabalho 

acadêmico, para a conclusão do curso de Mestrado em Turismo e Hotelaria, não possui qualquer vínculo com empresas 

e/ou instituições, sendo mantido total sigilo quanto à identidade do entrevistado e ao nome da empresa. 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO: 
 

1.1. Gênero: 

(   ) Masculino (   ) Feminino 

 

1.2. Idade: 

(   ) Menos de 20 (   ) De 40 a 49 anos 

(   ) De 20 a 29 anos (   ) 50 anos ou mais 

(   ) De 30 a 39 anos 

 

1.3. Escolaridade: 

(   ) Ensino Médio (   ) Ensino Superior Completo 

(   ) Ensino Técnico (   ) Especialização / Mestrado / Doutorado 

(   ) Ensino Superior Incompleto Curso: ___________________________________________________ 

 

1.4. Cargo: _______________________________________ Tempo de Empresa: _______________________ 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA REDE HOTELEIRA: 
 

2.1. Estabelecimento: ________________________________________________________________________ 

 

2.2. Tipo de Administração: 

(   ) Nacional 

(   ) Internacional 

 

2.3. Número de Leitos (Rede): _____________________________________________________________________ 

 

2.4. Número de Colaboradores (Rede): _______________________________________________________________ 
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Instruções para preenchimento das questões 03 a 11: 
Considerando a realidade da sua rede hoteleira, utilize a escala ao lado das afirmativas para assinalar a sua concordância 

ou discordância das mesmas, conforme tabela abaixo: 
 

SEMPRE 01 

QUASE SEMPRE 02 

ÀS VEZES 03 

QUASE NUNCA 04 

NUNCA 05 

 

3.   LIDERANÇA – GERENTES SETORIAIS 01 02 03 04 05 
3.1. Os líderes respeitam a missão e visão da rede hoteleira, sendo considerados 

modelos a serem seguidos. 

     

3.2. Os líderes estão envolvidos em melhorar o sistema de gestão do hotel.      

3.3. Os líderes estão envolvidos com os hóspedes, empresas terceirizadas, fornecedores 

e sociedade. 

     

3.4. Os líderes motivam e reconhecem as qualidades dos colaboradores dentro do hotel.      

3.5. Os líderes conseguem administrar as mudanças da melhor forma possível.      
 

4.   PESSOAS – COLABORADORES EM GERAL 01 02 03 04 05 
4.1. A gestão de pessoas é planejada e constantemente melhorada.      

4.2. Os conhecimentos e competências dos colaboradores são identificados e 

desenvolvidos da melhor forma possível. 

     

4.3. Os colaboradores são capacitados e estão envolvidos com o hotel.      

4.4. Existe diálogo entre os colaboradores e o hotel.      

4.5. Os colaboradores são recompensados, reconhecidos e valorizados.      
 

5.   ESTRATÉGIAS 01 02 03 04 05 
5.1. A política e estratégia são baseadas nas necessidades do hotel, de seus hóspedes, 

colaboradores, empresas terceirizadas, fornecedores e sociedade. 

     

5.2. A política e estratégia são baseadas em informações, pesquisas e medição de 

desempenho. 

     

5.3. A política e estratégia são desenvolvidas, revisadas e melhoradas constantemente.      

5.4. A política e estratégia são comunicadas e implementadas através de planos e 

processos documentados. 

     

 

6.   PARCERIAS E RECURSOS 01 02 03 04 05 
6.1. As parcerias com fornecedores e empresas terceirizadas são conduzidas para 

alcançar o benefício mútuo. 

     

6.2. As finanças são gerenciadas para atingir os objetivos organizacionais.      

6.3. Os bens materiais e imobilizados são utilizados da melhor forma possível.      

6.4. Os serviços de tecnologia da informação são gerenciados de acordo com as 

estratégias organizacionais. 

     

6.5. As informações e conhecimentos são utilizados na tomada de decisões.      
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7.   PROCESSOS – SETORES 01 02 03 04 05 
7.1. As atividades e processos são realizados de forma padronizada.      

7.2. Os procedimentos são melhorados através da utilização da inovação.      

7.3. Os produtos e serviços são desenvolvidos com base nas necessidades dos 

hóspedes. 

     

7.4. Os produtos e serviços são produzidos e entregues de forma padronizada.      

7.5. O relacionamento com o hóspede é gerenciado da melhor forma possível.      
 

8.   RESULTADOS NAS PESSOAS – COLABORADORES 01 02 03 04 05 
8.1. A satisfação dos colaboradores é avaliada através de um método formalizado.      

8.2. As informações obtidas através da avaliação da satisfação dos colaboradores são 

utilizadas da melhor forma possível, criando estratégias para minimizar os pontos falhos. 

     

 

9.   RESULTADOS NOS CLIENTES – HÓSPEDES 01 02 03 04 05 
9.1. A satisfação dos hóspedes é avaliada através de um método formalizado.      

9.2. As informações obtidas através da avaliação da satisfação dos hóspedes são 

utilizadas da melhor forma possível, criando estratégias para minimizar os pontos falhos. 

     

 

10.   RESULTADOS NA SOCIEDADE – COMUNIDADE 01 02 03 04 05 
10.1. A satisfação da comunidade é avaliada através de um método formalizado.      

10.2. As informações obtidas através da avaliação da satisfação da comunidade são 

utilizadas da melhor forma possível, criando estratégias para minimizar os pontos falhos. 

     

 

11.   RESULTADOS CHAVE DO DESEMPENHO 01 02 03 04 05 
11.1. O alcance dos resultados da organização é mensurado através de um método 

formalizado. 

     

11.2. As informações obtidas através da mensuração do alcance dos resultados da 

organização são utilizadas da melhor forma possível, criando estratégias para minimizar 

os pontos falhos. 

     

 

Resultados Chave: Refere-se às atividades que a organização faz para assegurar o sucesso, ou seja, a entrega dos 

produtos e serviços de acordo com a política e estratégia, enfatizando o bom funcionamento das parcerias, recursos e 

processos, valorizando as pessoas, clientes e sociedade. 

 

 

 

 

Muito Obrigada pela Contribuição, 
Jéssica Vieira de Souza Meira 
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APÊNDICE F: CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA – PRIMEIRO CONTATO 
 
 

 
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  -  UNIVALI 

MESTRADO ACADÊMICO EM TURISMO E HOTELARIA 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Meu nome é Jéssica e eu sou acadêmica do Programa de Mestrado em Turismo e Hotelaria da 
Univali – Universidade do Vale do Itajaí. 

Eu   estou   desenvolvendo   um   projeto   de   pesquisa   sobre   “A   Qualidade   dos   Serviços   na   Hotelaria  
Brasileira: Uma Avaliação das Redes Hoteleiras sob a Ótica de seus Gestores”,   para   obtenção  do  
título de Mestre em Turismo e Hotelaria. 

Neste sentido, estou entrando em contato para solicitar o e-mail do gerente geral do hotel matriz da 
rede (Brasil) e também de outro membro da gerência, podendo ser do comercial, marketing ou 
hospedagem, para que eu possa enviar um pequeno questionário eletrônico. 

Este estudo tem por objetivo principal avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas redes 
hoteleiras localizadas no Brasil, sob a ótica de seus gestores, através do Modelo de Excelência da 
Fundação Europeia de Gestão da Qualidade - EFQM. 

Todas as informações disponibilizadas serão tratadas confidencialmente e se destinarão 
exclusivamente ao projeto acadêmico de pesquisa (dissertação). 

 

Agradeço antecipadamente vossa contribuição ao projeto. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

Jéssica Vieira de Souza Meira 

Universidade do Vale do Itajaí 

Mestrado em Turismo e Hotelaria 
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APÊNDICE G: CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA – PÚBLICO-ALVO 
 
 

 
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  -  UNIVALI 

MESTRADO ACADÊMICO EM TURISMO E HOTELARIA 

 

Prezados Senhores, 

 

Eu, Jéssica Vieira de Souza Meira, estou  desenvolvendo  um  projeto  de  pesquisa  sobre  “A Qualidade 

dos Serviços na Hotelaria Brasileira: Uma Avaliação das Redes Hoteleiras sob a Ótica de seus 

Gestores”,  para  obtenção  do  título  de  Mestre  em  Turismo  e  Hotelaria. 

Neste sentido, solicito vossa colaboração voluntária, como agente fundamental na pesquisa, 

representando uma parte da amostra das redes hoteleiras localizadas no Brasil. Este estudo tem por 

objetivo principal avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas redes hoteleiras brasileiras, sob a 

ótica de seus gestores, através do Modelo Europeu de Excelência EFQM. 

Vossa participação é de grande importância para que possamos aprofundar o conhecimento científico 

no assunto e estou convencida de que contribuirá de forma significativa para a melhoria das práticas 

de avaliação da qualidade dos serviços no setor hoteleiro em nosso país.  

Todas as informações disponibilizadas serão tratadas confidencialmente e se destinarão 

exclusivamente ao projeto de pesquisa acadêmico (dissertação). Caso os senhores tiverem interesse 

em conhecer os resultados deste estudo, posteriormente serão enviadas as informações obtidas 

através da pesquisa. 

O questionário a seguir, foi desenvolvido como um guia para este estudo, cuja vossa contribuição e 

preenchimento será de extrema importância para o alcance do objetivo proposto. Desta forma, estarei 

muito grata se puderes preencher o referido questionário. 

 

Agradeço antecipadamente vossa contribuição ao projeto. 

 

Atenciosamente, 

Mestranda Jéssica Vieira de Souza Meira 

Universidade do Vale do Itajaí  –  UNIVALI 

Programa de Mestrado em Turismo e Hotelaria 
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APÊNDICE H: TABULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS – PRIMEIRA PARTE 
(CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS E DAS REDES HOTELEIRAS) 

 

GÊNERO IDADE ESCOLARIDADE CURSO CARGO TEMPO EMPRESA TIPO LEITOS COLABORADORES 
M 30 À 39 SUP. COM. ADM G. GERAL 05 ANOS N 1300 910 

M 20 À 29 E / M / D MKT G. MARKETING 02 ANOS N 1300 910 

F 40 À 49 SUP. COM. ADM G. GERAL 18 ANOS N 220 185 

M 30 À 39 SUP. COM. HOTELARIA G. VENDAS 03 ANOS N 220 185 

M 30 À 39 E / M / D ENG. PROD. G. GERAL 09 ANOS N 1688 900 

F + DE 50 SUP. COM. TURISMO G. MARKETING 03 ANOS N 1688 900 

F 30 À 39 E / M / D HOTELARIA G. GERAL 08 ANOS N 240 150 

M 40 À 49 SUP. COM. PUBL PROP G. MARKETING 02 ANOS N 240 150 

M 30 À 39 E / M / D ADM G. GERAL 05 ANOS N 2210 700 

F 20 À 29 E / M / D MKT G. MARKETING 01 ANO N 2210 700 

M 20 À 29 SUP. INCOMP. TUR E HOT G. GERAL 06 ANOS N 2485 800 

F 40 À 49 ENSINO TECN. HOTELARIA G. HOSPED. 07 ANOS N 2485 800 

F 20 À 29 SUP. COM. PUBL PROP G. GERAL 13 ANOS N 190 60 

F 40 À 49 SUP. COM. HOTELARIA G. HOSPED. 03 ANOS N 190 60 

M 30 À 39 SUP. COM. TUR E HOT G. GERAL 10 ANOS N 120 85 

F + DE 50 E / M / D MKT G. MARKETING 04 ANOS N 120 85 

M 40 À 49 SUP. COM. TURISMO G. GERAL 12 ANOS N 1500 800 

M - DE 20 SUP. INCOMP. HOTELARIA G. VENDAS 09 ANOS N 1500 800 

F 30 À 39 SUP. COM. ADM G. GERAL 12 ANOS N 750 300 

F 30 À 39 SUP. COM. ENG. PROD. G. MARKETING 07 ANOS N 750 300 

F 40 À 49 SUP. COM. TURISMO G. GERAL 07 ANOS N 540 200 

F + DE 50 SUP. COM. ADM G. QUALIDADE 03 ANOS N 540 200 

M 40 À 49 E / M / D ADM G. GERAL 03 ANOS N 780 400 

F 30 À 39 E / M / D PUBL PROP G. VENDAS 04 ANOS N 780 400 

M 30 À 39 E / M / D DIREITO G. GERAL 08 ANOS N 1250 635 

F 40 À 49 SUP. COM. TURISMO G. HOSPED. 02 ANOS N 1250 635 

M 20 À 29 SUP. COM. HOTELARIA G. GERAL 06 ANOS N 360 140 

F 30 À 39 E / M / D JORNALISMO G. MARKETING 02 ANOS N 360 140 

F 20 À 29 SUP. INCOMP. ADM G. GERAL 09 ANOS N 230 70 

F 30 À 39 E / M / D PSICOLOGIA G. REC. HUM. 01 ANO N 230 70 

F 30 À 39 SUP. COM. ENG. PROD. G. OPERAC. 05 ANOS N 320 100 

F 30 À 39 SUP. COM. DESENHO INDL. G. QUALIDADE 02 ANOS N 870 320 

F 20 À 29 E / M / D ADM G. VENDAS 04 ANOS N 740 300 

F 30 À 39 SUP. COM. TUR E HOT G. CONTAS 08 ANOS N 520 205 

F 20 À 29 SUP. COM. PUBL PROP G. VENDAS 04 ANOS N 2210 700 
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GÊNERO IDADE ESCOLARIDADE CURSO CARGO TEMPO EMPRESA TIPO LEITOS COLABORADORES 
M - DE 20 SUP. INCOMP. TUR E HOT G. HOSPED. 02 ANOS N 186 57 

M + DE 50 SUP. COM. JORNALISMO G. GERAL 16 ANOS N 1020 467 

M 30 À 39 E / M / D ADM G. OPERAC. 04 ANOS N 510 310 

F 40 À 49 SUP. COM. PSICOLOGIA G. MARKETING 07 ANOS N 600 220 

M 20 À 29 E / M / D MKT G. MARKETING 05 ANOS N 355 100 

F 20 À 29 SUP. INCOMP. PROC. GERENC. G. ADM 02 ANOS N 182 54 

M 30 À 39 E / M / D CONTROL. G. OPERAC. 08 ANOS N 470 215 

F 30 À 39 E / M / D MKT G. CONTAS 06 ANOS N 890 345 

F 30 À 39 E / M / D GOV. CORP. G. ADM 08 ANOS N 730 400 

M 40 À 49 SUP. COM. CONTAB. G. GERAL 13 ANOS N 220 95 

F + DE 50 E / M / D TURISMO G. GERAL 26 ANOS N 220 200 

F 40 À 49 ENSINO TECN. HOTELARIA G. GERAL 14 ANOS N 430 125 

M 30 À 39 SUP. INCOMP. ADM G. GERAL 16 ANOS N 150 60 

F 30 À 39 E / M / D HOTELARIA G. CONTAS 07 ANOS N 2110 520 

F 30 À 39 ENSINO TECN. ADM G. REC. HUM. 12 ANOS N 560 278 

F 20 À 29 SUP. COM. PUBL PROP G. MARKETING 04 ANOS N 360 134 

M 40 À 49 SUP. COM. ARTES CÊNICAS G. VENDAS 13 ANOS N 440 210 

F 40 À 49 SUP. COM. ADM G. GERAL 11 ANOS I 540 200 

F 30 À 39 E / M / D MKT G. VENDAS 08 ANOS I 540 200 

F 40 À 49 E / M / D ENG. PROD. G. GERAL 16 ANOS I 670 245 

M 30 À 39 E / M / D PUBL PROP G. MARKETING 05 ANOS I 670 245 

M + DE 50 SUP. COM. ADM G. GERAL 09 ANOS I 140 87 

M 40 À 49 SUP. COM. MKT G. VENDAS 07 ANOS I 140 87 

F 30 À 39 SUP. COM. HOTELARIA G. GERAL 10 ANOS I 430 135 

M 40 À 49 E / M / D TUR E HOT G. VENDAS 06 ANOS I 430 135 

F + DE 50 E / M / D CONTAB. G. GERAL 15 ANOS I 225 100 

F 20 À 29 E / M / D JORNALISMO G. MARKETING 07 ANOS I 225 100 

M 30 À 39 E / M / D CONTROL. G. GERAL 13 ANOS I 140 65 

F 20 À 29 SUP. COM. HOTELARIA G. HOSPED. 09 ANOS I 140 65 

F 40 À 49 E / M / D PSICOLOGIA G. REC. HUM. 07 ANOS I 590 230 

M 40 À 49 SUP. COM. TUR E HOT G. GERAL 10 ANOS I 7.000 2.300 

M 30 À 39 E / M / D MKT G. MARKETING 05 ANOS I 540 285 

F 20 À 29 E / M / D HOTELARIA G. MARKETING 06 ANOS I 400 600 

F 40 À 49 E / M / D ENG. PROD. G. VENDAS 12 ANOS I 365 128 

F 20 À 29 E / M / D MKT G. MARKETING 04 ANOS I 2485 800 

M + DE 50 SUP. COM. ADM G. GERAL 14 ANOS I 230 120 

M 30 À 39 E / M / D TURISMO G. HOSPED. 09 ANOS I 432 200 

F 40 À 49 SUP. COM. CONTROL. G. ADM 11 ANOS I 900 530 
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APÊNDICE I: TABULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS – SEGUNDA PARTE 
(MODELO DE EXCELÊNCIA EFQM) 

 

3A 3B 3C 3D 3E 4A 4B 4C 4D 4E 5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 6E 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 
2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 
1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 4 5 1 1 3 3 1 1 
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 
1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 3 1 1 
2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 1 1 
1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 1 
2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 
2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 
2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 2 5 4 1 1 
1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 1 1 
2 1 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 3 1 1 
3 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 1 1 
1 2 2 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 
1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 5 5 2 2 
2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 
2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 
1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 
2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 
3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 
2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 2 2 2 4 5 3 2 4 3 2 1 
2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 
2 1 1 2 1 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 4 4 2 1 4 4 3 2 
1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 
2 1 1 1 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 3 2 2 3 3 2 2 
2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 5 3 3 3 3 2 2 
1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 
2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 1 1 2 3 2 4 3 1 4 2 5 5 2 2 4 4 1 1 
2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 3 3 1 1 
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3A 3B 3C 3D 3E 4A 4B 4C 4D 4E 5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 6E 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 
1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 
3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 3 3 1 1 
2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 
1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 4 1 1 1 
1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 5 5 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 4 4 2 2 
3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 
1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 4 4 1 1 
2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 3 3 1 1 
2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 5 5 2 2 
2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 
2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 4 2 2 
1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3 4 2 2 
1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 2 2 
2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 4 4 3 3 
1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 
1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 5 5 2 2 
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 2 
2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 5 5 1 1 
1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 2 1 
3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 1 2 
1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 4 4 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 2 2 
2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 5 5 1 1 
3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
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APÊNDICE J: ESTATÍSTICA ANALÍTICA DAS RESPOSTAS DOS GESTORES DAS 15 REDES HOTELEIRAS NACIONAIS (02 QUESTIONÁRIOS) 
 

 
GERENTE GERAL   

 
OUTRO GERENTE 

 

 
Total 1 2 3 4 5   

 
Total 1 2 3 4 5 

 Perguntas   N % N % N % N % N %   Perguntas   N % N % N % N % N % p 

3A 15 8 53,3 5 33,3 2 13,3 0 0,0 0 0,0   3A 15 4 26,7 10 66,7 1 6,7 0 0,0 0 0,0 0,367 

3B 15 9 60,0 6 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   3B 15 7 46,7 7 46,7 1 6,7 0 0,0 0 0,0 0,461 

3C 15 6 40,0 9 60,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   3C 15 7 46,7 7 46,7 1 6,7 0 0,0 0 0,0 0,902 

3D 15 8 53,3 6 40,0 1 6,7 0 0,0 0 0,0   3D 15 7 46,7 6 40 2 13,3 0 0,0 0 0,0 0,683 

3E 15 7 46,7 6 40,0 2 13,3 0 0,0 0 0,0   3E 15 3 20,0 10 66,7 2 13,3 0 0,0 0 0,0 0,285 

4A 15 4 26,7 9 60,0 2 13,3 0 0,0 0 0,0   4A 15 5 33,3 6 40 4 26,7 0 0,0 0 0,0 0,870 

4B 15 9 60,0 6 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   4B 15 2 13,3 7 46,7 6 40,0 0 0,0 0 0,0 0,003 

4C 15 4 26,7 9 60,0 2 13,3 0 0,0 0 0,0   4C 15 4 26,7 7 46,7 4 26,7 0 0,0 0 0,0 0,653 

4D 15 3 20,0 12 80,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   4D 15 5 33,3 9 60 1 6,7 0 0,0 0 0,0 0,713 

4E 15 3 20,0 12 80,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   4E 15 6 40,0 5 33,3 4 26,7 0 0,0 0 0,0 0,967 

5A 15 7 46,7 7 46,7 1 6,7 0 0,0 0 0,0   5A 15 4 26,7 9 60 2 13,3 0 0,0 0 0,0 0,305 

5B 15 8 53,3 7 46,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0   5B 15 3 20,0 12 80 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,126 

5C 15 4 26,7 10 66,7 1 6,7 0 0,0 0 0,0   5C 15 4 26,7 10 66,7 1 6,7 0 0,0 0 0,0 1,000 

5D 15 4 26,7 10 66,7 1 6,7 0 0,0 0 0,0   5D 15 3 20,0 8 53,3 4 26,7 0 0,0 0 0,0 0,345 

6A 15 4 26,7 9 60,0 2 13,3 0 0,0 0 0,0   6A 15 2 13,3 12 80 1 6,7 0 0,0 0 0,0 0,775 

6B 15 5 33,3 8 53,3 2 13,3 0 0,0 0 0,0   6B 15 2 13,3 12 80 1 6,7 0 0,0 0 0,0 0,567 

6C 15 3 20,0 12 80,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   6C 15 2 13,3 13 86,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,775 

6D 15 3 20,0 11 73,3 1 6,7 0 0,0 0 0,0   6D 15 1 6,7 12 80 2 13,3 0 0,0 0 0,0 0,412 

6E 15 9 60,0 5 33,3 1 6,7 0 0,0 0 0,0   6E 15 2 13,3 12 80 1 6,7 0 0,0 0 0,0 0,041 

7A 15 5 33,3 8 53,3 2 13,3 0 0,0 0 0,0   7A 15 1 6,7 10 66,7 2 13,3 0 0,0 0 0,0 0,116 

7B 15 2 13,3 11 73,3 2 13,3 0 0,0 0 0,0   7B 15 1 6,7 11 73,3 3 20,0 0 0,0 0 0,0 0,595 

7C 15 6 40,0 9 60,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   7C 15 2 13,3 11 73,3 2 13,3 0 0,0 0 0,0 0,106 

7D 15 6 40,0 9 60,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   7D 15 4 26,7 11 73,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,539 

7E 15 6 40,0 9 60,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   7E 15 2 13,3 11 73,3 2 13,3 0 0,0 0 0,0 0,106 

8A 15 4 26,7 11 73,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0   8A 15 0 0,0 7 46,7 4 26,7 1 6,7 1 6,7 0,001 

8B 15 4 26,7 11 73,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0   8B 15 0 0,0 5 33,3 5 33,3 3 20,0 3 20,0 0,000 

9A 15 7 46,7 8 53,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0   9A 15 1 6,7 9 60 4 26,7 0 0,0 0 0,0 0,006 

9B 15 8 53,3 7 46,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0   9B 15 4 26,7 9 60 2 13,3 0 0,0 0 0,0 0,126 

10A 15 1 6,7 10 66,7 4 26,7 0 0,0 0 0,0   10A 15 0 0,0 0 0 9 60,0 2 13,3 2 13,3 0,000 

10B 15 0 0,0 8 53,3 7 46,7 0 0,0 0 0,0   10B 15 0 0,0 0 0 11 73,3 1 6,7 1 6,7 0,001 

11A 15 8 53,3 7 46,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0   11A 15 5 33,3 9 60 1 6,7 0 0,0 0 0,0 0,285 

11B 15 9 60,0 6 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   11B 15 7 46,7 8 53,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,539 
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APÊNDICE K: ESTATÍSTICA ANALÍTICA DAS RESPOSTAS DOS GESTORES DAS 06 REDES HOTELEIRAS INTERNACIONAIS (02 QUESTIONÁRIOS) 
 

 
GERENTE GERAL   

 
OUTRO GERENTE 

 

 
Total 1 2 3 4 5   

 
Total 1 2 3 4 5 

 Perguntas   N % N % N % N % N %   Perguntas   N % N % N % N % N % P 

3A 6 5 83,3 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0   3A 6 3 50,0 3 50 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,394 

3B 6 2 33,3 4 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0   3B 6 5 83,3 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,180 

3C 6 4 66,7 2 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0   3C 6 1 16,7 5 83,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,180 

3D 6 5 83,3 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0   3D 6 2 33,3 4 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,180 

3E 6 3 50,0 3 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   3E 6 5 83,3 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,394 

4A 6 2 33,3 4 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0   4A 6 1 16,7 5 83,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,699 

4B 6 3 50,0 3 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   4B 6 3 50,0 3 50 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1,000 

4C 6 1 16,7 5 83,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0   4C 6 2 33,3 4 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,699 

4D 6 3 50,0 3 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   4D 6 3 50,0 3 50 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1,000 

4E 6 2 33,3 4 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0   4E 6 2 33,3 4 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1,000 

5A 6 5 83,3 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0   5A 6 2 33,3 4 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,180 

5B 6 4 66,7 2 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0   5B 6 3 50,0 3 50 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,699 

5C 6 4 66,7 2 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0   5C 6 3 50,0 3 50 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,699 

5D 6 4 66,7 2 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0   5D 6 4 66,7 2 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1,000 

6A 6 4 66,7 2 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0   6A 6 1 16,7 5 83,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,180 

6B 6 3 50,0 3 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   6B 6 0 0,0 4 66,7 2 33,3 0 0,0 0 0,0 0,065 

6C 6 3 50,0 3 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   6C 6 2 33,3 4 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,699 

6D 6 3 50,0 3 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   6D 6 1 16,7 5 83,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,394 

6E 6 2 33,3 4 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0   6E 6 1 16,7 5 83,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,699 

7A 6 4 66,7 2 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0   7A 6 2 33,3 4 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,394 

7B 6 3 50,0 3 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   7B 6 1 16,7 5 83,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,394 

7C 6 3 50,0 3 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   7C 6 2 33,3 4 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,699 

7D 6 5 83,3 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0   7D 6 2 33,3 4 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,180 

7E 6 3 50,0 3 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   7E 6 0 0,0 5 83,3 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0,093 

8A 6 3 50,0 3 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   8A 6 0 0,0 3 50 3 50,0 0 0,0 0 0,0 0,026 

8B 6 2 33,3 4 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0   8B 6 1 16,7 4 66,7 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0,485 

9A 6 4 66,7 2 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0   9A 6 2 33,3 4 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,394 

9B 6 2 33,3 4 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0   9B 6 1 16,7 5 83,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,699 

10A 6 0 0,0 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   10A 6 0 0,0 1 16,7 3 50,0 1 16,7 1 16,7 0,015 

10B 6 0 0,0 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   10B 6 0 0,0 1 16,7 2 33,3 2 33,3 1 16,7 0,015 

11A 6 3 50,0 3 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   11A 6 0 0,0 5 83,3 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0,093 

11B 6 2 33,3 4 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0   11B 6 0 0,0 5 83,3 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0,240 
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