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RESUMO 

A qualidade nos setores de hotelaria possui um grande diferencial visto que a 

importância de atender as expectativas dos hóspedes é maior que as dos próprios 

hotéis. Dessa forma o presente estudo faz uma reflexão sobre a análise de utilização 

de um sistema de gestão da qualidade em serviços de hotelaria da cidade de 

Itajubá-MG, a metodologia empregada é tomada como um estudo de caso 

descritivo, para a coleta de dados será aplicado um questionário. Para se chegar ao 

objetivo principal desta pesquisa, foi importante a utilização conceitos básicos de 

princípios da qualidade.  

Palavras-Chave: Qualidade. Hotéis. Serviços. 

  

1. INTRODUÇÃO 

Ainda que a qualidade seja um termo conhecido por muitos, facilmente passa a 

ser mal entendido, segundo Oakland (1994) a noção da qualidade depende 

unicamente da percepção de cada um, visto que deve satisfazer a necessidade de 

cada indivíduo.  

Normalmente a preocupação com qualidade sempre esteve voltada para a 

correção de falhas e defeitos de produtos ou serviços, em sua fase de acabamento 

final. Começou a ser incorporada na produção industrial a partir da década de 20, 

justamente para impedir que produtos defeituosos chegassem às mãos dos 

consumidores. Assim, a qualidade recebeu uma nova transformação e passou a ter 

como foco a satisfação dos clientes (MOURA, 1994). 

A busca pela qualidade nos setores de hotelaria é constante, visto que 

impulsiona para uma crescente competitividade no mercado e um progresso na 

economia. Conforme o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas; 2000; p.19), “A qualidade é inerente ao produto ou serviço, mas é julgada 

pelo cliente”.  

Para que estes requisitos sejam bem sucedidos, é importante analisar como os 

clientes percebem a qualidade em hotéis, e quais são as ferramentas utilizadas para 

mensurar a satisfação dos seus clientes acerca dos serviços prestados, como 

também averiguar se estas ferramentas são adequadas. 
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2. OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo é evidenciar a importância da implantação de um 

sistema de gestão da qualidade em serviços de hotelaria, pois a pesquisa realizada 

pode ser usada positivamente para avaliar quais sistemas da qualidade são 

realmente importantes para a satisfação do consumidor, possibilitando às 

organizações buscar a excelência em seu vínculo com o cliente, em relação a sua 

percepção da qualidade dos serviços prestados. 

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa é tomada como um estudo de caso de natureza descritiva, 

onde, segundo Yin (2001), “é o método de pesquisa indicado quando se examinam 

acontecimentos contemporâneos, não se tem controle sobre o objeto de estudo e 

não se pode manipular ou influenciar comportamentos relevantes”. Para o 

referencial teórico foi realizada uma revisão de literatura por meio de pesquisa 

bibliográfica, com temas baseados em sistemas de gestão da qualidade e hotelaria, 

evidenciando conceitos e definições fundamentais para a compreensão do assunto.  

Em consideração ao instrumento de pesquisa utilizado, fez-se uso do 

questionário, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas. (Gil, 1999, p.128), 

E para medição dos resultados e coleta de informações, será utilizada a escala 

de Likert, desenvolvido por Rensis Likert (1932). A grande vantagem desta escala é 

sua facilidade de manuseio, pois é fácil a um entrevistado emitir um grau de 

concordância sobre uma afirmação qualquer, onde contribuiu positivamente para 

sua aplicação nas mais diversas pesquisas (COSTA, 2011). 

A pesquisa de campo ficará restrita aos gestores dos hotéis cadastrados na 

Secretaria de Turismo, Sindicato dos Hotéis e COMTUR (Conselho Municipal de 

Turismo) da cidade de Itajubá.  

 
4. DESENVOLVIMENTO 

O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), segundo Ishikawa (1982, 1989) 

significa que “praticar um bom controle de qualidade é desenvolver, projetar, 

produzir e comercializar um produto de qualidade que seja mais econômico, mais útil 

e sempre satisfatório para o consumidor”. 
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A qualidade em um setor hoteleiro deve ser padronizada e pré-estabelecida 

para atender diferentes tipos de clientes, Castelli (1994) diz que a qualidade deve 

envolver uma série de medidas, realçando o desempenho referente aos serviços 

prestados, confiabilidade, superação de expectativas dos clientes e criação de uma 

imagem agradável. 

 
5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com o desenvolvimento da pesquisa, a expectativa é de que hotéis da cidade 

de Itajubá-MG adotem um sistema de gestão da qualidade, espera-se que caso haja 

implantação de um sistema, possibilite melhoras nos índices de desempenho que 

garantam a satisfação do consumidor, tendo em vista auxiliar a busca por melhoria 

contínua e o desenvolvimento de uma organização estruturada e sistematizada, que 

direcione estrategicamente suas atividades. 
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