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1. RESUMO 

A governança hoteleira é o maior departamento relacionado a serviços dentro de um 

hotel, se ocupa basicamente com a arrumação dos apartamentos e com a limpeza 

geral, portanto, as atividades deste setor afetam a percepção dos consumidores 

sobre a qualidade dos serviços e conseqüentemente sua satisfação e fidelidade, 

além de influenciar diretamente nos custos operacionais dos hotéis, pois, envolvem 

processos que, se não eficientes, geram gastos significativos e desnecessários às 

empresas. Dessa forma, a presente pesquisa visa apresentar uma metodologia de 

gestão de processos operacionais da governança hoteleira, identificando 

oportunidades de melhoria da execução dos mesmos, através do estudo de tempos 

e métodos; além de analisar a aplicabilidade do modelo em um software como 

ferramenta de gestão. A aplicação de uma metodologia adequada e padronizada, 

com o auxílio de um software de gestão proporcionará um aumento da eficiência, e 

conseqüentemente, da produtividade dos processos e operações da governança 

hoteleira, e ainda, eliminará custos desnecessários de limpeza, reduzindo, assim, os 

gastos do hotel com o setor. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente, atender um hóspede com qualidade e aumentar a produtividade dos 

processos da governança são características diferenciais em um empreendimento 

hoteleiro. Para tanto, a interação com os clientes, a preparação e treinamento dos 

funcionários, a agilidade e flexibilidade dos processos, bem como o aperfeiçoamento 

nos serviços, são imprescindíveis. Como comprovam Anderson e Mittal (2000, apud 

TONTINI e ZANCHETT, 2010, p.1), que descobriram que o aumento de 1% no 

índice de satisfação do consumidor associa-se a um incremento de 2,37% no 

retorno sobre o investimento do empreendimento, enquanto um decréscimo de 1% 

neste índice associa-se a uma queda de 5,08% no retorno sobre o investimento. 

Em uma pesquisa de satisfação para serviços de hotelaria realizada por Branco, 

Ribeiro e Tinoco (2010), o atributo que teve maior importância para os hóspedes 

entrevistados foi a unidade habitacional com 27,4%, seguido do atendimento com 

20,4% e da infraestrutura com 16,2%. 

Ainda, de acordo com um estudo feito sobre expectativas versus satisfação dos 

consumidores da rede hoteleira por Lima-Filho, Marchiotti e Quevedo-Filho (2012), 
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apud , o público de hotéis classe B e C, avaliou a agilidade e eficiência dos 

funcionários, a apresentação e conforto das acomodações e atenção personalizada 

com baixo desempenho. 

Para finalizar e concretizar a importância de uma boa gestão do setor da governança 

hoteleira é preciso saber que, segundo a consultora Otto (2013), a média do custo 

mundial com limpeza é de US$ 40/apartamento, variando de acordo com a 

localização do hotel, tamanho do quarto, roupa de cama, móveis, salários e acordo 

sindical. Além disso, os hotéis só ficam atrás de hospitais no quesito desperdício e 

consumo relacionado à limpeza. 

Dessa forma, dentro da situação atual contextualizada, o trabalho propõe a 

formulação de um modelo de gestão operacional para racionalização dos processos 

realizados pelo setor da governança hoteleira e o estudo da viabilidade técnica e 

econômica de sua implementação, com o objetivo de aumentar a produtividade dos 

hotéis e reduzir seus custos. 

 

3. OBJETIVOS 

Aumentar a eficiência das atividades de empresas do setor hoteleiro, realizadas pela 

área de governança hoteleira, criando um modelo de gestão operacional com base 

no estudo de tempos e métodos, proporcionando melhor produtividade aos hotéis. 

Realizar um estudo de racionalização com base no estudo de tempos e métodos, e 

aplicar o modelo desenvolvido utilizando um software como ferramenta, que permita 

a padronização dos tempos gastos em arrumação e manutenção das unidades 

habitacionais dos hotéis,e a adaptação do método de operação mais adequado 

proposto, possibilitando a redução dos custos e a realocação dos recursos das 

empresas hoteleiras em atividades que agreguem valor. 

Utilizar da integraçãode tecnologias de informação e automação de forma a otimizar 

os processos na área de governança hoteleira. 

 

4. METODOLOGIA 
De acordo com a finalidade, a pesquisa que corresponde a este trabalho é a 

aplicada; quanto aos objetivos, o tipo de pesquisa deste trabalho tem caráter 

exploratório; referindo-se ao ambiente da pesquisa, a abordagem de campo é a mais 
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adequada; classificando o estudo quanto à natureza da pesquisa, este trabalho 

possuirá uma abordagem predominantemente qualitativa com análises quantitativas; 

e, finalmente, sob o ponto de vista do procedimento de coleta de dados, esta 

pesquisa consiste em um estudo de caso. 

No estudo em questão, os dados primários foram obtidos através de entrevistas com 

o gerente da área de governança, da coleta de tempos de arrumação e observação 

dos métodos de execução das tarefas realizadas pelas camareiras. Enquanto os 

dados secundários foram encontrados em periódicos e revistas técnicas do setor 

hoteleiro, dissertações e artigos científicos sobre o tema abordado, além de bancos 

de dados e relatórios fornecidos pelo hotel. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram realizados estudos em um hotel da categoria midscale, da cidade de são 

Paulo, visando conhecer o sistema da governança, para isso, a equipe realizou 

entrevistas com a governanta e as supervisoras de governança do hotel. Cada 

entrevista teve a duração de aproximadamente duas horas, realizadas 

informalmente e sem um questionário previamente elaborado, levantando dados 

relevantes ao estudo, possibilitando melhor experiência durante as observações do 

processo de arrumação de cada hotel. Além disso, as entrevistas auxiliaram na 

captação de oportunidades vindas de funcionários que tinham conhecimento sobre o 

processo e suas deficiências. 

Posteriormente, foi realizada uma pesquisa em campo para identificar as 

dificuldades durante a execução das tarefas de rotina das camareiras do hotel, 

apontar quais atividades seriam mais beneficiadas com o uso das tecnologias de 

gestão e cronometrar, com o auxílio de dois cronômetros digitais, o tempo de 

execução dessas tarefas. 

Realizadas as observações, criou-se, junto com a governanta, um fluxograma 

padronizado, de acordo com as melhores práticas referenciais, dos procedimentos 

de arrumação da governança do hotel estudado. 

Os tempos de execução coletados foram inseridos registrados dentro no padrão 

definido e tratados estatisticamente. Para tomar decisões baseadas nas evidências 

fornecidas pelos dados amostrais, foram realizados testes de aderência à curva 

normal, com 90% de significância, e obteve-se um valor de p-value superior a 0,025, 
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provando a normalidade a um nível de significância aceitável. 

Uma vez confirmada a normalidade dos dados coletados, foi realizada a combinação 

dos tempos normais para se obter o tempo total de execução da tarefa estudada, 

que servirá como base de comparação em relação aos resultados obtidos com as 

melhorias aplicadas.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Este estudo procura obter o aumento da eficiência, e conseqüentemente, a 

produtividade dos processos e operações do hotel, através da aplicação de um 

método adequado para a arrumação das unidades habitacionais, padronizando as 

atividades e seus tempos. 

O trabalho aprimorará o modelo de gestão utilizando um software como ferramenta 

para o controle de atividades, bem como no controle de tempo e no check list diário 

das atividades realizadas pela governança, agregando um valor significativo a essas 

atividades gerando tempos mais produtivos. 

Por fim, o trabalho garantirá um bom retorno ao investimento do hotel, pois, além de 

promover uma significativa redução de custos devido à realocação de recursos da 

governança hoteleira, evitando os desperdícios existentes e os retrabalhos nos 

processos, promoverá a imagem do hotel, oferecendo melhor serviço e impactando 

positivamente na fidelidade de seus clientes. 
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