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Resumo 
 

 O objetivo deste trabalho foi investigar qual a relação da utilização de ferramentas de 

gerenciamento de impressões por parte dos funcionários de linha de frente de hotéis com a 

qualidade percebida e satisfação dos hóspedes. Para tanto, foram adotadas as perspectivas da 

teoria dos papéis, dos roteiros e a dramatúrgica para a compreensão do encontro de serviços, 

especificamente, o encontro entre o prestador de serviços com o cliente. Os construtos 

teóricos encontro de serviços, gerenciamento de impressões, qualidade percebida e satisfação, 

todos analisados sob o ponto de vista da interação entre funcionário de linha de frente – 

cliente, conduziram o leitor a perceber a importância desta inter-relação, principalmente do 

papel daqueles funcionários que lidam diretamente com a pessoa que está pagando pelo 

serviço.   A metodologia adotada teve caráter exploratório descritivo, com duas fases, 

qualitativa e quantitativa. Na primeira fase foram realizadas pesquisas bibliográficas, 

entrevistas pessoais semi-estruturadas, aplicando uma análise interpretativa do discurso dos 

entrevistados. A segunda fase, constituída de um trabalho de campo, caracterizado por um 

estudo descritivo, consistiu na coleta de dados junto a um grupo de 207 indivíduos 

hospedados em hotéis de 4 e 5 estrelas, por meio de um questionário estruturado. Para a 

análise dos dados utilizaram-se técnicas estatísticas descritivas e multivariadas. Os resultados 

obtidos indicaram que existe uma influência consistente de certas estratégias e táticas de 

gerenciamento de impressões por parte dos funcionários de linha de frente na percepção de 

qualidade e satisfação dos hóspedes relacionadas à prestação de serviços. Entretanto, algumas 

táticas de gerenciamento de impressões não apresentaram relação significativa. Considerando 

os resultados encontrados, foi possível sugerir que a prática de gerenciamento de impressões 

em serviços de hotelaria parece ser adequada e benéfica para ambas as partes, provedor do 

serviço e cliente.  As limitações impostas pela metodologia adotada restringem a 

generalização dos estudos encontrados.  
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Abstract 
 

The objective of this work was to investigate which was the relation between the 

hotels front line employees´ use of impression management tools, and the guests´perceived 

quality and satisfaction. In order to accomplish this, the role and scripts theories, and the 

dramaturgical perspective had been adopted for the service encounter understanding, 

specifically, the service provider – customer encounter. The theorical constructs service 

encounter, impression management, perceived quality, and satisfaction, all of them analyzed 

under the front line employee – customer interaction, had lead the reader to realize the 

importance of this inter-relationship, mainly the role of those employees who directly deal 

with the person that pays for the service. A methodology with descriptive and exploratory 

caracter was adopted, including two phases, qualitative and quantitave. In the first phase, desk 

research had been carried out, and also personal interviews, applying an interpretative 

analysis of the interviewed´speeches. The second phase, fieldwork characterized by a 

descriptive study, consisted of a strutured questionaire to a group of 207 individuals hosted in 

4, and five stars hotels. For the data analysis, descriptive and multivaried statistical techniques 

had been used. The results indicate the existance of a consistent relation of certain impression 

management strategies and tactics done by the front line employees on the guests´perception 

of quality and satisfaction related to services delivery. However, some impression 

management tactics had not presented significant relation. Considering the results, was 

possible to suggest that certain impression management practices in the hospitality services 

would seem to be appropriate and beneficial for both parts in the service encounter 

interaction, the sercive provider, and the guest. The limitations imposed by the methodology 

adopted in the data collection, restrict the generalization of the found results. 
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1 Introdução 
 

 

Esta dissertação tem como objetivo investigar o uso de ferramentas de gerenciamento 

de impressões pelo pessoal de linha de frente em serviços de hotelaria e sua relação com a 

qualidade percebida pelos hóspedes e a conseqüência desta na satisfação com os serviços.  A 

pesquisa terá como foco dois aspectos: (i) a investigação da importância do prestador de 

serviço, analisando a influência da utilização de ferramentas de gerenciamento de impressões 

e (ii) qual o ganho, no sentido de agregar valor à prestação do serviço, teria essa prática sobre 

a percepção de qualidade dos serviços e a satisfação do hóspede. 

Na indústria de serviços o gerenciamento de impressões tem sido estudado sob 

importantes aspectos, como, por exemplo, os sociais e físicos na troca do serviço 

(SHOSTACK, 1977).  A utilização de ferramentas de gerenciamento de impressões no 

ambiente de serviços, especificamente naqueles cujo contato pessoal é de grande relevância 

na percepção de qualidade do cliente, como nos ambientes de hotelaria, pode causar um 

impacto significativo na avaliação final de quem está comprando e “vivenciando” todo o 

processo do serviço.  A qualidade é o que os consumidores percebem, normalmente baseando-

se em suas expectativas (GRÖNROOS, 1993).  Em serviços, as avaliações feitas durante o 

processo de entrega são tão importantes quanto o efeito final desta execução.  A percepção de 

qualidade na entrega de um serviço é resultante de uma comparação feita pelo indivíduo do 

que este acha e sente que as empresas devem oferecê-lo (expectativas) com sua percepção da 

performance real, quando o serviço está sendo entregue (PARASURAMAN; ZEITHAML; 

BERRY, 1985).  

Oliver (1981) distingue satisfação e qualidade quando a primeira está relacionada a 

uma avaliação de entrega de serviço específica, na qual a expectativa é confirmada ou não, 
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enquanto a segunda é resultado de uma avaliação global de todo processo de serviço oferecido 

ao indivíduo.  Como esta entrega é resultante de um encontro de serviços, aspecto que é 

considerado foco neste trabalho – o encontro entre o funcionário de linha frente e o hóspede – 

investigar o papel destes funcionários que são responsáveis por equiparar ou superar as 

expectativas dos hóspedes passa a representar uma ação fundamental para o sucesso da 

organização prestadora de serviços.  Quando um cliente compra um serviço, mais 

especificamente um hóspede que paga por serviços de hotelaria, ele traz consigo uma série de 

expectativas que podem ser afetadas em diversas situações.  Nestas situações, geralmente o 

serviço é tangibilizado por um funcionário que representa a empresa prestadora de serviços.  

As atitudes, os gestos, o uso de palavras por este funcionário pode determinar a equiparação 

ou não das expectativas antes criadas. Estes encontros, portanto, são momentos fundamentais 

para que a empresa crie impressões favoráveis junto ao cliente, confirmando suas expectativas 

ou até superando-as, gerando, conseqüentemente, satisfação. 

Dentro deste contexto, facilitar a forma de como estes funcionários vão transmitir boas 

impressões parece ser uma ação apropriada. Por considerar a gestão de pessoas em ambientes 

de serviços como causadora de impactos nas impressões dos clientes, a teoria do 

gerenciamento de impressões se insere neste cenário quando oferece ferramentas para melhor 

compreender e administrar não só as ações dos funcionários, como também as dos clientes. 

Desta forma, funcionários poderão ter um maior controle da situação no encontro de serviços, 

facilitando sua prestação e favorecendo a reação de satisfação do cliente. 

Esta dissertação, portanto, tenta identificar a influência da utilização das ferramentas 

de gerenciamento de impressões em um encontro de serviços na qualidade percebida do 

cliente, bem como qual o impacto desta ação no atendimento ou não de suas expectativas, se 

os satisfazem ou não.  
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1.1 Apresentação do problema de pesquisa 

Para Zeithaml e Bitner (2003), sob o ponto de vista do cliente, o funcionário de 

contato é o próprio serviço representando e personificando a empresa.  Como representantes 

da organização e por estarem executando funções de marketing podem influenciar 

diretamente a percepção de qualidade da entrega do serviço do cliente.  Esta constatação é 

corroborada quando Farrel, Souchon e Durden (2001) relacionam a avaliação da qualidade de 

um serviço efetuada por um cliente com o que funcionários de linha de frente fazem ou como 

se comportam num encontro de serviços. 

Segundo Grönroos (2003), a vantagem competitiva de uma empresa é considerada 

como dependente da qualidade dos bens e serviços prestados.  No contexto de serviços, a 

melhoria das interações funcionário-cliente torna-se ação essencial numa prestação de 

serviços de qualidade.  Zeithaml e Bitner (2003) confirmam este argumento quando ressaltam 

que a qualidade de serviço percebida depende enormemente do momento da interação 

prestador de serviço-consumidor. 

O gerenciamento de impressões, neste contexto, tem a função de elo de ligação entre 

prestador de serviço e o cliente, já que se propõe a dotar o primeiro de um conjunto de 

comportamentos ou papéis condizentes com as expectativas do segundo (GOFFMAN, 1975). 

Para Grove e Fisk (1996) o gerenciamento de impressões é a tentativa de visualizar 

percepções de pessoas sobre um determinado fenômeno ou serviço prestado, podendo, desta 

forma, influenciá-las buscando melhor satisfação do cliente através da emissão de imagens 

condizentes (por meio de ações e comportamentos) com o que este espera. 

O maior acirramento entre a concorrência no mercado, as novas tendências e desejos 

que surgiam na sociedade demandavam novos serviços e estimulavam um maior 

desenvolvimento do setor (BATESON; HOFFMAN, 2001).  
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A prosperidade no setor de serviços, explicam Hoffman e Bateson (2003), significava 

que empresas, instituições e indivíduos tornavam-se mais desejosos, por exemplo, de comprar 

serviços em troca de tempo e utilizar essa “sobra” de espaço em outro serviço, como o de 

lazer.  Hoje, a indústria de serviços é responsável por 58% do produto interno bruto (PIB) 

mundial.  Espera-se que os postos de trabalho com serviços sejam responsáveis por todo o 

crescimento líquido de empregos até 2005. 

No Brasil, segundo a Pesquisa Anual de Serviços (PAS-2001) efetuada pelo IBGE, 

existem cerca de 813.667 empresas que operaram neste ano em atividades de serviços, 

gerando R$ 251 bilhões em receita operacional líquida. 

O turismo, mais especificamente o setor da hotelaria, foi um dos serviços que mais 

prosperaram e ainda prosperam no mundo.  O turismo é uma atividade econômica que 

mobiliza mais de 50 áreas produtivas de bens e serviços.  Dentro do sistema turístico, 

destacam-se os equipamentos e serviços representados, por exemplo, pelos meios de 

hospedagem como pousadas, hotéis e resorts (BENI, 1998).  Segundo a Associação Brasileira 

de Indústria e Hotéis – ABIH (1999) existem 18 mil meios de hospedagem no país, nos quais 

são gerados cerca de 1 milhão de empregos diretos e indiretos, resultando uma receita bruta 

em torno de U$ 2 bilhões de dólares. 

O foco dado nesta pesquisa ao trabalho dos funcionários que estão em contato direto 

com o cliente baseia-se na importância deste elemento dentro da interação existente no 

processo de entrega de serviços. Conforme Grönroos, esta entrega se caracteriza como (2003, 

p.65): 

um processo, consistindo de uma série de atividades mais ou menos 
intangível que, normalmente, mas não necessariamente sempre, ocorrem 
nas interações entre o cliente e os funcionários de serviços e/ou recursos 
físicos ou bens e/ou sistemas do fornecedor de serviços e que são fornecidas 
como soluções para problemas do cliente. 

 
Com o desenvolvimento tecnológico, o aumento da concorrência, além do surgimento 

de produtos mais especializados e padronizados oferecidos aos clientes, a necessidade de se 
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destacar no mercado de serviços para obter sucesso levaram os representantes das empresas a 

visualizar seu capital humano como diferencial competitivo na atuação do setor.  Por 

representarem um dos únicos elementos tangíveis da empresa prestadora de serviços num 

processo de troca naturalmente intangível, os funcionários que estão em contato direto com os 

clientes tornaram-se passíveis de avaliação, conseqüentemente, recursos-chave para o sucesso 

desta empresa (GRÖNROOS, 2003).  

Considerando o interesse de se pesquisar a interconexão entre o gerenciamento de 

impressões efetuado pelo pessoal de linha de frente, a qualidade percebida pelo cliente e sua 

satisfação, a questão norteadora deste trabalho identifica-se como: qual a influência da 

utilização de ferramentas de gerenciamento de impressões pelo pessoal de linha de 

frente em serviços de hotelaria sobre a qualidade percebida e a satisfação dos clientes?  

 

1.2 Justificativa da escolha do tema 

A riqueza de uma empresa prestadora de serviços depende da habilidade, capacidade e 

cultura de seus representantes.  Assim, o gerenciamento da satisfação do cliente e dos serviços 

prestados pelos funcionários, no contexto da economia de serviços, identifica-se como aspecto 

essencial para o sucesso de uma organização no mercado (HOFFMAN; BATESON, 2003).  

A importância do papel do pessoal de linha de frente pode ser caracterizada em 

modelos como o SERVQUAL (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988) e o 

Servunction (modelos melhor detalhados nas secções 2.4 e 2.2 respectivamente), 

desenvolvido por Langeard e Eiglier (1987) apud Bateson e Hoffman, 2001. Na entrega de 

pacotes de benefícios de serviços, sendo elemento representante de um dos cinco aspectos 

essenciais – aspecto tangível – para a qualidade percebida de uma prestação de serviços, o 

pessoal de linha de frente evidencia-se como valiosa ferramenta das organizações na busca de 
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espaços em um contexto de extrema competição e poucas diferenças entre o produto final 

ofertado ao cliente. 

Por ser uma atividade intangível, a prestação de serviço é geralmente avaliada por 

“pistas” normalmente passadas durante a interação do cliente com o serviço (HARTLINE; 

JONES, 1996).  Como o presente trabalho considera o pessoal de linha de frente representante 

deste serviço, algumas das pistas fundamentais para a avaliação do cliente sobre todo 

processo de entrega do serviço são captadas através da interação direta e pessoal do 

funcionário de linha de frente com o cliente. 

Nos serviços hoteleiros esta interação pode ser considerada altamente complexa 

devido à freqüência dos encontros de serviços entre hóspede e funcionário de linha de frente 

(HARTLINE; JONES, 1996).  Funcionários da recepção, o manobrista do estacionamento, 

mensageiro, a camareira e o garçom do restaurante, todos eles, de alguma forma ou em 

determinado momento, interagem diretamente com o hóspede, ou seja, representam os 

colaboradores de linha de frente.  De acordo com Grove e Fisk (1996) a interação funcionário 

de linha de frente - cliente pode influenciar significativamente a satisfação do segundo com a 

entrega do serviço.  Considerando que esta interação torna-se muitas vezes o elemento central 

de referência para a avaliação da qualidade e satisfação do serviço prestado como um todo 

(ZEITHAML et.al, 1988; BITNER, 1990), sob o ponto de vista das empresas, aperfeiçoar este 

processo passa a ser uma ação necessária e oportuna.  

Como ferramenta potencializadora da qualidade do serviço prestado, o gerenciamento 

de impressões torna-se fundamental na tentativa de se passar uma imagem e de se executarem 

comportamentos adequados às expectativas dos clientes, de modo que os deixem satisfeitos e 

propensos a comprar novamente o serviço. Farrell, Souchon e Durden (2001) corroboram com 

esta idéia quando assumem que avaliação da qualidade do serviço prestado é baseada quase 

que na sua totalidade no comportamento dos funcionários de linha de frente quando estão 
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interagindo com o cliente.  Para Goffman (1975), o gerenciamento de impressões facilita as 

interações, possibilitando que prestadores de serviços definam as situações e papéis que 

precisam desempenhar durante todo o encontro de serviço, comunicando, assim, a imagem e 

objetivos da organização da melhor forma possível.  

No marketing, como relatam Grove e Fisk (1996), a teoria do gerenciamento de 

impressões torna-se fundamental, pois considera que a gestão das pessoas que desempenham 

suas funções em ambientes de serviços causa impacto nas impressões do consumidor.  Logo, 

gerenciar de forma eficaz as pessoas e as impressões que estas emitem aos clientes torna-se 

um imperativo na prestação de serviços. 

A justificativa para a realização deste trabalho começa a se consolidar pela ampla 

importância dada pela literatura ao papel do funcionário de linha de frente na interação com o 

cliente, considerando suas atividades como fator fundamental para a percepção de qualidade e 

satisfação na entrega de serviços, além de ser um diferencial que possibilita uma vantagem 

competitiva frente aos concorrentes do mercado (LEVIT, 1990; GRÖNROOS, 1993; 

WALKER, 1995; BETTENCOURT; GWINNER, 1996; HARTLINE; JONES, 1996; 

BATESON; HOFFMAN, 2001 e FARRELL; SOUCHON; DURDEN, 2001).   

Observando com um pouco mais de atenção o nosso dia-a-dia, lidar com pessoas no 

ambiente de trabalho, na faculdade, em casa ou quando estamos desfrutando de nosso lazer e 

descanso é uma tarefa árdua. A quantidade de interações que participamos todos os dias, com 

tipos de pessoas e personalidades diversas, por meio de inúmeros veículos de comunicação 

transformaram o “relacionar-se com alguém” um processo muito mais complexo. Entender 

qual o papel que o indivíduo com quem está se interagindo, saber como se comportar diante 

de uma situação, compreender o porquê de uma atitude específica da outra parte da interação 

representa um aprendizado de extrema relevância para que este processo seja menos tortuoso. 

Sob o ponto de vista das organizações prestadoras de serviços, os funcionários de linha de 
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frente obtendo um certo domínio dos seus comportamentos e munidos da habilidade de saber 

interpretar comportamentos e atitudes daqueles com quem interagem diretamente, a 

possibilidade do serviço prestado ser bem recebido aumenta bastante. 

Neste trabalho, o foco está exatamente na investigação do uso e do efeito de 

ferramentas de gerenciamento de impressões na percepção de qualidade e satisfação de quem 

está comprando e vivenciando o serviço.  

Outro ponto que fortalece o porquê da realização desta pesquisa reside numa carência, 

senão a inexistência, de estudos empíricos e teóricos relacionando gerenciamento de 

impressões, funcionário de linha de frente, qualidade percebida e satisfação, principalmente 

no contexto do marketing.  No Brasil, pesquisas abordando a relação entre o uso de 

ferramentas de gerenciamento de impressões com a percepção de qualidade e satisfação de 

clientes, como também a investigação de outras relações envolvendo GI, ainda encontram-se 

muito incipientes.  

Este trabalho, portanto, tenta contribuir no sentido de investigar se a utilização de 

ferramentas de gerenciamento de impressões pelo pessoal de linha de frente agrega valor para 

a percepção da qualidade do serviço prestado e da satisfação do cliente.  Estudar a interface 

destes elementos mostra-se uma iniciativa relevante, pois pode fornecer uma alternativa para 

os praticantes do marketing de como melhor comercializar e prestar um serviço no ambiente 

da hotelaria, além de ampliar o conhecimento acadêmico sobre o gerenciamento de 

impressões no contexto do marketing.  

1.3  Objetivos 
 

Nesta secção são apresentados os objetivos geral e específicos da pesquisa, cujo 

foco está nos temas: a utilização do gerenciamento de impressões em encontro de serviços de 

hotelaria e sua relação com a qualidade percebida e a satisfação dos hóspedes pelo serviço 

prestado. 
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1.3.1 Objetivo geral 

Investigar qual a influência das ferramentas de gerenciamento de impressões 

utilizadas pelo pessoal de linha de frente na entrega de serviços em hotelaria sobre a 

percepção de qualidade e satisfação dos hóspedes. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 
• Identificar e avaliar a freqüência do uso de ferramentas de gerenciamento de 

impressões utilizadas pelo pessoal de linha de frente na entrega dos serviços de hotelaria; 

• Avaliar a qualidade percebida pelos clientes com base nas ferramentas de 

gerenciamento de impressões utilizadas pelo pessoal de linha de frente; 

• Avaliar a satisfação dos clientes com o serviço com base nas ferramentas de 

gerenciamento de impressões utilizadas pelo pessoal de linha de frente; 

• Verificar a relação entre o uso de ferramentas de gerenciamento de impressões, 

a qualidade percebida e a satisfação dos hóspedes. 

 

1.3.3 Questões de pesquisa 

Com o objetivo de direcionar melhor a operacionalização da pesquisa, as seguintes 

perguntas são apresentadas: 

• Como são utilizadas as ferramentas de gerenciamento de impressões nos 

contextos hoteleiros propostos para a execução da pesquisa? 

• A utilização de ferramentas de gerenciamento de impressões pelo pessoal de 

linha de frente é percebida como potencializadora da qualidade da prestação do serviço? 
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• Sob o ponto de vista do hóspede, a qualidade do serviço prestado pelo pessoal 

de linha de frente é afetada quando estes utilizam ferramentas de gerenciamento de 

impressões? 

• Sob o ponto de vista do funcionário de linha de frente, a satisfação e a 

qualidade do serviço prestado por eles são afetadas quando utilizam ferramentas de 

gerenciamento de impressões? 

• Existe congruência na percepção da eficácia do uso de ferramentas de 

gerenciamento de impressões na qualidade da prestação de serviços e na satisfação por parte 

dos funcionários de linha de frente e hóspede? 

• Qual a freqüência do uso destas ferramentas de gerenciamento de impressões?  

• Qual a influência da utilização de ferramentas de gerenciamento de impressões 

na satisfação dos hóspedes?  
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2 Fundamentação teórica 
 

 

A fundamentação teórica deste trabalho será apresentada em tópicos. Primeiro é 

abordado o encontro de serviços, sua definição, a relação diádica entre funcionário e cliente e 

qual impacto desta interação.  Para melhor embasar e dar maior consistência a esta interação, 

são apresentadas as teorias dos papéis e dos scripts neste contexto.  Vale ressaltar que as 

teorias apresentadas posteriormente estarão relacionadas ao encontro de serviços.  

Após o primeiro tópico, relata-se o papel do funcionário de linha de frente na entrega 

de serviços, qual a influência de suas ações, atitudes e comportamentos na prestação de um 

serviço. O terceiro tópico contempla a abordagem da teoria do gerenciamento de impressões, 

sua conceituação, a perspectiva dramatúrgica em serviços, bem como as estratégias e táticas 

de gerenciamento de impressões apresentadas pelos autores desta literatura. O quarto ponto 

traz uma apresentação do que é qualidade percebida e qual sua relação em encontros de 

serviços. Por fim, é apresentada a teoria da satisfação em serviços e como esta é formada pelo 

cliente em relação a um serviço prestado.  

 

2.1 Encontro de serviços 
 

O processo de consumo do serviço envolve, na maioria dos casos, uma série de 

interações entre o cliente e a organização que fornece o serviço.  Esses momentos, também 

denominados de “horas da verdade”, dão ao consumidor a oportunidade de avaliar a qualidade 

do serviço que está sendo oferecido.  Desta forma, compreender o contexto dos encontros de 

serviços torna-se um pré-requisito importante que pode contribuir para melhorar a qualidade 

do que é ofertado por uma empresa (NORMAN, 1993; CARLZON, 1994). 
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A inseparabilidade, uma das características dos serviços, na qual sua produção não 

pode desvincular-se do consumo, transforma o encontro de serviços em um momento 

essencial, cujas conseqüências afetarão diretamente a percepção de qualidade da prestação 

dos serviços pelos clientes. Nos serviços de hotelaria, encontros entre o pessoal de linha de 

frente e hóspedes têm um papel fundamental no processo da entrega dos serviços 

(HARTLINE; JONES, 1996) e é sob esse aspecto, o encontro de serviço funcionário-cliente, 

que está o cerne desta pesquisa. 

Encontros de serviços são definidos como um determinado período de tempo no qual o 

cliente interage diretamente com o serviço (SHOSTACK, 1985 apud BITNER; BOOMS; 

TETREAULT, 1990).  Tal definição compreende uma ampla gama de aspectos dos serviços 

que interagem com o consumidor, sejam pessoais, instalações físicas e outros elementos 

variáveis (BITNER; BOOMS; TETREAULT, 1990).  Considerando que o encontro de 

serviços ocupa um aspecto central no marketing de serviços, Solomon et al. (1985), Lovelock 

e Wright (2002) destacam a existência da interação entre o prestador de serviço e o cliente. 

Em uma tentativa de melhor ilustrar os diversos tipos de interações existentes no 

encontro de serviços, Lovelock e Wright (2002) agruparam tais momentos em três níveis de 

contato conforme pode ser observado na Figura 1 (2): 
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Níveis de Contato do Cliente com as Organizações 

Figura 1 (2) - Diagrama dos Níveis de Contato do Cliente com as Organizações de Serviço. 
Fonte: Lovelock e Wright (2002, p.55) 

a) Serviços de alto contato: são aqueles que os consumidores estão pessoalmente 

presentes nas instalações de serviço e onde seu envolvimento com os prestadores de serviços 

é considerável; 

b) Serviços de médio contato: são aqueles que os consumidores não permanecem 

nas instalações ao longo do serviço e as interações não se configuram intensas; 

c) Serviços de baixo contato: onde existe pouco ou nenhum contato com os 

fornecedores de serviços. 

Como o escopo deste trabalho está em serviços de hotelaria, pode-se constatar, de 

acordo com a figura apresentada, o alto nível de contato entre cliente e os prestadores de 

serviços em hotéis de grande porte.  Esta constatação vai ao encontro da complexidade dos 

serviços hoteleiros relatada por Hartline e Jones (1996), quando destacam a freqüência com 

que hóspedes e funcionários de linha de frente interagem, e também das considerações de 

Solomon et al. (1985), ao enfatizarem que diversos momentos na entrega dos serviços 

possuem um alto grau de interação pessoal.  



    28

Surprenant e Solomon (1987) reforçam esta abordagem ao definirem o encontro de 

serviços como uma interação diádica entre o cliente e o prestador de serviços.   Em grande 

parte destes encontros, as interações interpessoais entre clientes e funcionários de linha de 

frente ocupam um papel central na forma como será avaliada pelos primeiros (JOHNSTON, 

1995; HARTLINE; JONES, 1996).  Portanto, estes encontros são essenciais para o sucesso 

das ações de marketing, pois a maneira como a oferta que é entregue é tão importante para o 

cliente quanto o quê é entregue (GROVE et al, 2000).   

Para uma melhor compreensão da abordagem que projeta os encontros de serviços 

como interações humanas, o entendimento da complexidade dos comportamentos tanto do 

prestador de serviço como do cliente, e das expectativas de cada um em relação a como lidar 

com estes comportamentos se fazem necessários (BITNER; BOOMS; MOHR, 1994). 

 
2.1.1 Encontros de serviços e a perspectiva da teoria dos papéis 

 

No processo de entrega de um serviço, as partes envolvidas, funcionário de linha de 

frente e o cliente, são consideradas responsáveis por papéis que interpretam durante a 

interação (BITNER; BOOMS; TETREAULT, 1990).  Esta perspectiva remete ao fato de que 

encontros de serviços podem ser analisados como a performance destes papéis 

desempenhados por atores sociais (SOLOMON et al., 1985). 

Quando Czepiel (1990) considera o encontro de serviços primariamente encontros 

sociais, a inclusão da abordagem teórica dos papéis, como forma de compreender a 

complexidade dos comportamentos do prestador de serviços e do cliente, parece adequada ao 

enfatizar estes indivíduos como atores sociais envolvidos no processo de entrega de serviços. 

Os atores sociais aprendem comportamentos apropriados para uma determinada situação de 

acordo com a posição que ocupam na sociedade, e no contexto dos serviços, seus 
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comportamentos são definidos conforme o papel que estão interpretando dentro da 

organização (SOLOMON, et al., 1985).   

A teoria dos papéis é considerada um movimento e não uma escola teórica única. Ela 

explica os papéis ao considerar que pessoas são membros de posições sociais e carregam 

consigo expectativas sobre os próprios comportamentos e daqueles com quem interagem 

(BIDDLE, 1986). A origem da teoria dos papéis deriva da teoria da penetração social 

(ALTMAN; TAYLOS, 1973 apud BRODERICK, 1998), da abordagem da interação social 

(GOFFMAN, 1959; SIMMEL, 1905/1950 apud BRODERICK, 1998) e de elementos 

diádicos da teoria das trocas sociais (HOMANS, 1961; KELLEY; THIBAUT, 1978 apud 

BRODERICK, 1998), concentrando seu foco na interatividade dentro de padrões de trocas 

sociais.   

Biddle (1986) descreve pelo menos cinco perspectivas da teoria dos papéis que são 

consideradas na literatura: (i) a funcional; (ii) a interacionista simbólica; (iii) a estrutural; (iv) 

a organizacional; e a (v) cognitiva.   De acordo com Stryker e Staham (1985), dentre estas 

cinco perspectivas, existem dois enfoques mais divergentes nesta teoria: (i) um de ênfase 

estruturalista e outro (ii) com ênfase interacionista.  Segundo Biddle (1986), a perspectiva 

interacionista centra-se nos papéis individuais dos atores, a evolução destes papéis por meio 

da interação social, considerando que normas em uma estrutura social estável proporcionam 

apenas um conjunto superficial de comportamentos que o papel requer.  

Por ser considerada uma das mais típicas abordagens para se referir à teoria dos papéis 

(BAZILL et al., 1998), e, para o autor deste trabalho, a mais adequada para análise a que se 

propõe, o destaque é dado à linha estruturalista.  A adequação da abordagem estruturalista a 

este trabalho pode ser atestada quando se verifica que sua ênfase está na estruturação teórica 

sociológica ativa e viável, analisando as relações organizacionais em termos funcional-

estruturalistas como também relatam Stryker e Statham (1985, p.110):  
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nas origens, partiu-se do pressuposto de que se uma psicologia social 
compreensiva inclui transações entre pessoas, grupos, organizações, e os 
elos destes elementos com as características organizacionais da sociedade, 
uma apreciação razoável da teoria dos papéis de corte estruturalista é 
essencial. 

 A idéia base da sociedade nesta abordagem é um sistema estratificado e estável 

focalizado nos comportamentos característicos que pessoas têm quando estão ocupando 

determinadas posições sociais (BIDDLE, 1986).  A estrutura social desta sociedade é 

composta de unidades distintas, cada qual com seus atores sociais.  Destes atores, esperam-se 

comportamentos diferenciados e inter-relacionados (BAZILL et al. 1998).  

Segundo Solomon et al. (1985), a teoria dos papéis explora como os atores sociais 

aprendem a interpretar e se comportar em encontro de serviços.  A socialização nestes 

encontros é o processo, cujas normas são transmitidas para que se mantenham as expectativas 

de ambas as partes, de acordo com as posições que elas ocupam na estrutura da organização 

social e de que forma (a mais apropriada) devem interagir. Estas expectativas são baseadas em 

três elementos fundamentais: (i) a ambiência onde está sendo “interpretado” o papel: o local 

onde acontece a interação entre provedor de serviços e cliente; (ii) o roteiro do papel: consiste 

nos comportamentos esperados e apropriados que surgem de uma interação entre indivíduos; 

e (iii) a congruência dos papéis: é a compreensão mútua das expectativas e comportamentos 

de cada parte envolvida na interação.  

A interação, sob a perspectiva da teoria dos papeis, é representada por atores que 

interpretam partes atribuídas a um roteiro “escrito” por uma cultura específica de um 

determinado ambiente.  As interações podem acontecer entre pessoas, grupos, sociedades.  Os 

papéis são padrões de comportamentos atribuídos a cada posição que o ator possui dentro de 

uma estrutura social (BAZILL et al., 1998). Neste trabalho, existe o encontro de serviços, no 

qual há uma interação humana entre funcionários de linha de frente e os clientes, ambos 

representando seus papéis, cada qual com seu roteiro a interpretar.   
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Para Lovelock e Wright (2002), nos encontros de serviços, funcionários e clientes 

possuem papéis a desempenhar.  Pessoas de serviço, relatam Solomon et al. (1985), fazem 

parte de uma organização, cuja responsabilidade está em interpretar seus papéis de acordo 

com as prescrições antes definidas e os objetivos que se têm a alcançar.  Quando estes papéis 

não são interpretados de acordo com o que se espera deles, a insatisfação será proporcional à 

incongruência em relação à expectativa criada (CHURCHILL; SURPRENANT, 1982). 

Sob a perspectiva dos serviços, a qualidade percebida, satisfação e a eficiência no 

processo de prestação de serviço estão em função da transparência dos papéis de ambas as 

partes envolvidas: o prestador de serviço e o cliente. A partir do ponto que ambos 

compreendam quais as expectativas dos papéis que vão interpretar com o outro, a congruência 

destes papéis e o grau de acordo entre as partes em relação aos comportamentos que 

consideram adequados à situação serão colocados em prática (CZEPIEL, 1990).   

Solomon et al. (1985) destacam que em ambientes de serviços, a congruência dos 

papéis, que representa a medida na qual funcionários e clientes interpretam seus papéis pré-

estipulados durante o processo de entrega do serviço (LOVELOCK; WRIGHT, 2002), pode 

ser vista sob duas dimensões: (i) intra-congruência dos papéis e a (ii) inter-congruência dos 

papéis.  A primeira diz respeito ao grau de concordância do prestador de serviço entre a 

concepção do seu papel, das atividades atribuídas a ele, com a concepção deste por parte da 

organização em que trabalha.  A segunda reflete o grau de congruência no qual funcionário e 

cliente compartilham uma definição comum dos papéis que têm que desempenhar. Não 

ocorrendo esta congruência entre os papéis, conseqüentemente as expectativas das partes 

envolvidas não sendo supridas, as discrepâncias dos papéis surgirão, prejudicando todo 

processo de entrega do serviço.  Uma das conseqüências destas diferenças é a ambigüidade de 

papéis.   
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A ambigüidade de papéis ocorre quando os funcionários de linha de frente não 

possuem as informações necessárias para o desempenho efetivo de seu papel (SINGH, 1993).  

Além disso, este equívoco acontece quando estes funcionários não detêm os recursos 

disponíveis exigidos para desempenhar seu papel do apropriado (SHOSTACK, 1985).   

Broderick (1999) relata que em serviços que envolvem interação entre pessoas, 

elementos da teoria dos papéis estão presentes nos três estágios do encontro de serviços: (i) o 

estágio de pré-consumo; (ii) o estágio do consumo; e (iii) o pós-consumo. No primeiro 

existem expectativas quanto às performances dos papéis de ambas as partes, provedor e 

cliente. Durante a entrega dos serviços, a atuação dos papéis surge como importante aspecto, 

já que é o momento no qual os responsáveis pela execução das atividades de entrega têm a 

oportunidade de compatibilizar suas tarefas antes prescritas, além de equipará-las às 

expectativas dos clientes. Por último, os clientes fazem um julgamentos em relação à 

discrepância ou não das suas expectativas ao serviço prestado. 

Para a abordagem estruturalista da teoria dos papéis, da qual destacam-se encontros 

formais em serviços, como por exemplo, daqueles que possuem “posições de balcão”, 

diferentemente da perspectiva interacionista que tenta compreender os papéis e posições 

sociais em interações informais, os indivíduos basicamente interpretam e atuam roteiros 

escritos pela cultura da qual pertencem.  Estes roteiros são fundamentados nos valores da 

sociedade da qual estas pessoas participam.  Espera-se um compartilhamento destes valores 

quando há uma interação, ou seja, criam-se expectativas de que os indivíduos participantes de 

um determinado grupo social, quando estão interagindo, interpretem e executem seus roteiros 

de forma condizente com o que foi previamente planejado e em relação às expectativas 

formadas (BAZILL et al., 1998).     
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2.1.2 Encontro de serviços e a teoria dos roteiros (scripts) 

 

Observando o que foi visto anteriormente, os roteiros podem ser considerandos como 

uma ferramenta que auxilia a performance esperada pelos indivíduos envolvidos em relação à 

comunicação e à interação entre os papéis que têm a desempenhar em um encontro de 

serviços.  

Para Broderick (1998), a teoria dos papéis argumenta que interações entre indivíduos 

são determinadas principalmente pelo papel e roteiro que cada um adota, dentro do encontro 

de serviços.  Quando estes roteiros são bem definidos, o compartilhamento das expectativas e 

todo o processo de entrega tornam-se bem sucedidos (MOHR; BITNER, 1991). 

Apoiando tal observação, para Leigh e MacGraw (1989) parece razoável admitir que 

em várias situações de encontros de serviços, nas quais as interações acontecem de forma 

intensa, a possibilidade de otimizar estas relações humanas a níveis mais fáceis de se 

gerenciar pode se tornar viável através da teoria dos roteiros.  Roteiros, sob este ponto de 

vista, para Carvalho e Vergara (2000, p.3) são: 

uma orientação indicativa de treinamento que exige que os prestadores de 
serviços aprendam seqüências de comportamentos previamente 
estabelecidos para que os momentos de interação com os clientes possam 
ser gerenciados e controlados de maneira uniforme, regular e padronizada 
pela alta administração.   

Shoemaker (1996), segundo a abordagem da teoria dos roteiros, apresenta-os como 

seqüências de atividades pré-determinadas e estereotipadas que definem uma determinada 

situação, das quais pessoas se utilizam como um guia de comportamento de ambas as partes 

envolvidas na interação.  É o conhecimento de como fazer as coisas, de como exercer um 

papel.   
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Roteiros são também reconhecidos como estruturas cognitivas de conhecimento 

alocadas na memória do indivíduo que descreve seqüências apropriadas de comportamentos 

para determinados eventos (ABELSON, 1981; GIOIA; POOLE, 1984; LORD, 1987).  

No contexto dos serviços, as seqüências destes comportamentos desempenhados por 

funcionários e clientes são aprendidas pela experiência, educação e comunicação com outros 

(LOVELOCK; WRIGHT, 2002), além do papel da empresa neste processo.    

Existem dois tipos de roteiros base, segundo Shoemaker (1996). O cognitivo, que é 

aquele considerado como uma representação mental de uma determinada seqüência de 

comportamentos apropriados a um determinado contexto; e o comportamental, que é a 

performance observável destes comportamentos retidos no roteiro cognitivo.  Para cada um 

desses existem outros três (SCHANK; ABELSON, 1977 apud SHOEMAKER, 1996): 

a) Roteiro Situacional: normalmente existem múltiplos atores 

interagindo em uma determinada situação. Caso um desses atores 

não seguir seu script de forma correta, todos os objetivos dos outros 

atores serão prejudicados. Exemplos desta situação podem ser 

identificados em uma ida a um restaurante fast-food e atividades 

hoteleiras como check-in e check-out; 

b) Roteiro Pessoal: define-se como expectativas especificas de um 

indivíduo de como as coisas e ações acontecem na vida cotidiana. 

Este tipo de script só existe na mente do ator social; 

c) Roteiro Instrumental: são caracterizados por ações extremamente 

rígidas e prescritas.  Normalmente envolve um só ator. Exemplos são 

acender um cigarro, ligar um carro e andar de bicicleta. 
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Segundo Bitner, Booms e Mohr (1994), em muitos encontros de serviços considerados 

rotineiros, os papéis e scripts são bem definidos e os atores responsáveis pela interação, o 

funcionário de linha de frente e o cliente, sabem o que esperar de cada um.  

Em situações onde a interação entre os atores é extremamente freqüente e complexa, 

como nos serviços hoteleiros (HARTLINE; JONES, 1996), manter a concordância destes 

scripts durante toda a entrega do serviço pode se tornar uma árdua tarefa.  Esta constatação 

confirma a necessidade das organizações prestadoras de serviços estarem sempre buscando 

uma forma de combinar seus scripts com os de seus clientes, estando, assim, sempre prontas 

para atender às expectativas quanto ao desempenho do papel da organização, esta 

representada pelo seu funcionário de linha de frente (SHOEMAKER, 1996).   

 

2.2 O funcionário de linha de frente em encontro de 
serviços 

 

Segundo Grönroos (2003), funcionários de linha de frente são aqueles que interagem 

diretamente com os clientes.  Qualquer funcionário pode ser uma pessoa de contato direto, 

independente da hierarquia que ocupa na empresa.  As interações podem ser através de 

contato direto com o cliente, ou por telefone, fax, correspondência.  Neste trabalho, o que está 

sendo considerado é a interação direta com o cliente.  

A gestão de funcionários de linha de frente tem sido debatida amplamente na literatura 

de marketing de serviços, incluindo três perspectivas: a interface gerente-funcionário, a 

interface funcionário-papel e a interface funcionário-cliente. Esta última interface lida com a 

interação funcionário-cliente durante o encontro de serviço (BATESON; HOFFMAN, 2001).  

Para Hartline e Jones (1996), estudos anteriores em marketing abordando a interação 

funcionário-cliente examinam a relação entre as percepções que os clientes têm do encontro 
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do serviço e as suas reações ao comportamento e às atitudes dos funcionários.  O papel dos 

funcionários de contato é fundamental para a entrega de serviços de qualidade.  Thompson 

(1989) destaca que a vitalidade das organizações prestadoras de serviços gira em torno da 

interação funcionário de linha de frente e o cliente.   

Em diversos serviços a qualidade ocorre e é percebida durante a entrega do serviço, 

usualmente na interação entre o cliente e a pessoa de linha frente da empresa.  Por essa razão, 

a qualidade do serviço é bastante dependente da performance dos empregados (ZEITHAML 

et al., 1988). 

Diante do desenvolvimento tecnológico, da padronização e da especialização dos 

serviços, criou-se uma necessidade de diferenciação competitiva, tendo como um dos 

elementos-chave o pessoal de linha de frente (GRÖNROOS, 2003). Para Law, Pearce e 

Woods (1995) funcionários de linha de frente representam elementos essenciais para a busca 

da qualidade no serviço e conseqüente satisfação do consumidor.  

Segundo Bateson e Hoffman (2003), estrategicamente, uma equipe de contato pode ser 

a fonte de diferenciação de um produto.  Estes autores afirmam que, mais do que 

procedimentos normais de operação, as atitudes da equipe de linha de frente em determinadas 

situações são um fator decisivo de competitividade de uma empresa prestadora de serviços.  

A importância destes funcionários fica mais evidente quando Lovelock e Wright 

(2002) destacam que o pessoal de contato direto com os clientes pode desempenhar um triplo 

papel: (i) operacional, cumprindo metas operacionais e de marketing; (ii) profissional de 

marketing, comercializando o serviço pessoalmente; e (iii) parte do próprio produto, pois 

podem ser vistos pelos clientes como a evidência física do serviço.  Mesmo não executando o 

serviço de forma integral, o funcionário de linha de frente ainda é a personificação da empresa 

aos olhos dos clientes, e tudo que eles digam ou executem tem influência marcante nas 

percepções em relação ao serviço prestado pela empresa (ZEITHAML; BITNER, 2003).  
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A relevância dos funcionários de linha de frente no processo da entrega dos serviços e 

o que está envolvido na experiência criada para a execução do mesmo, pode ser melhor 

compreendida e visualizada na figura 2 (2), representada pelo modelo de serviço 

SERVUCTION (LANGEARD; EIGLIER, 1987 apud BATESON; HOFFMAN, 2001). O 

modelo identifica a oferta do serviço com a participação do consumidor, que acontece na 

maioria das prestações de serviços. 
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Figura 2 (2) - O modelo de serviço SERVUCTION* (Service Production) 
Fonte: Bateson e Hoffman (2001, p. 36). 

 

Este modelo indica como consumidores interagem com a parte visível do sistema e 

com outros consumidores para criar a experiência do serviço.  Bateson e Hoffman (2001) 

afirmam que assim como os consumidores fazem parte do processo de prestação de serviços, 

pessoas de contato também são parte da experiência.  Ou seja, pode-se perceber que o pessoal 

de linha de frente interage diretamente com o cliente afetando da mesma forma sua percepção 

sobre a qualidade do “pacote de beneficios” do serviço recebido.  Tal constatação é 

corroborada quando Naylor e Frank (2000) afirmam que a performance do funcionário de 

linha de frente é tida como de grande impacto na percepção dos resultados pelos clientes. 

Hartline, Maxham III e Mckee (2000) reforçam esta relacão ao relatarem que clientes, 
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freqüentemente, baseiam suas impressões genéricas de uma empresa através dos serviços 

prestados por funcionários da linha de frente. 

Quando Lovelock (1983) afirma que a satisfação e percepção de qualidade de um 

servico prestado são influenciadas pela interação que os clientes tem com os funcionários de 

linha de frente, fica claro a importância do papel destes indivíduos durante o processo de 

entrega dos serviços.  Para consolidar esta idéia, Zeithaml e Bitner (2003, p. 261) 

pontificaram como funcionários de linha de frente afetam diretamente as cinco dimensões de 

qualidade em serviços abaixo descritas: 

a) Confiabilidade: significa o cliente confiar que o serviço será prestado de 

acordo com o prometido.  Naturalmente por ser aquele que efetuará a entrega 

dos serviços, os funcionários de linha de frente está totalmente envolvido e é 

o responsável por passar essa confiaça; 

b) Responsividade: significa a vontade pessoal em auxiliar as pessoas e a 

presteza de servi-las.  Funcionários de linha de frente que têm atitudes como 

estas, influenciam diretamente na percepção de qualidade e satisfação do 

cliente; 

c) Segurança: significa a capacidade dos funcionários de transmitir sua 

credibilidade e confiança em relação às suas atividades.  Estes aspectos estão 

diretamente ligados às ações dos funcionários de linha de frente, portanto, 

afetam da mesma forma as percepções e a satisfação do cliente; 

d) Empatia: é a capacidade do funcionário de ser atencioso, simpático, flexível 

e adaptável em relação às necessidades de um determinado cliente.  

Possuidor desta capacidade, o funcionário será capaz de satisfazer estas 

necessidades e suprir todas as expectativas em relação à qualidade da 

prestação do serviço; 
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e) Tangibilidade: sob o ponto de vista dos clientes, os aspectos tangíveis de 

uma prestação de serviços podem ser identificados nos funcionários são sua 

aparência e o modo como se vestem.  

Para compreender a importância do papel desempenhado pelo funcionário de linha de 

frente na entrega de serviços, deve-se observar que estas dimensões de qualidade podem ser 

praticadas de acordo com sua interação com o cliente. Identificando quais as necessidades e 

expectativas do cliente, a possibilidade de manutenção de um alto nível de seu desempenho 

será maior.  Grönroos (1988) endossa esta observação ao considerar que somente o indivíduo 

que é responsável pela entrega do serviço pode reconhecer quais as necessidades e desejos 

dos clientes com quem interage e assim, desempenhar suas funções da forma mais apropriada.  

Segundo Bettencourt e Gwinner (1994) cada “tipo de estilo” de cliente implica em 

diferentes “estilos” de funcionário.  Ou seja, como numa peça de teatro, o “ator” precisa 

aprender a interpretar a “platéia” para que possa saber se está atuando bem ou não, da mesma 

forma, funcionários de linha de frente precisam ter a capacidade e habilidade para que possam 

executar a entrega de serviços conforme as expectativas dos clientes.  É o que Thompson 

(1989) chama de capacidade de adaptação.  A adaptabilidade representaria “alterações de 

comportamentos durante a interação com o cliente, de acordo com as necessidades e desejos 

de cada um, em uma situação específica” (THOMPSON, 1989, p.58).  Considerando que cada 

cliente implica em diferentes exigências das habilidades dos funcionários, a necessidade de se 

adaptar para satisfazer os desejos dos clientes se torna evidente.  

Esta constante adaptação, entretanto, pode implicar um maior e difícil esforço por 

parte do funcionário de linha de frente.  A necessidade de realizar uma performance 

expressando emoções socialmente apropriadas diante de clientes durante a prestação do 

serviço remete ao trabalho emocional que estes funcionários são submetidos (LOVELOCK; 

WRIGHT, 2002).  O trabalho emocional relaciona-se aos sentimentos das pessoas, tendo o 
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propósito de utilizá-los para desempenharem suas tarefas de forma bem sucedida 

(ZEITHAML; BITNER, 2003).  Ao “encenar” aquilo no qual não se acredita, que não está de 

acordo com seu script ou expressar emoções falsas na interação funcionário-consumidor, a 

possibilidade de uma performance ser pouco agradável e ineficiente é relativamente alta 

(GRAYSON; SHULMAN, 2000).  

 Grönroos (1988) relata que se a prestação de serviços passar uma imagem favorável 

da interação com o funcionário de linha de frente, fatalmente esta percepção pontual afetará 

positivamente a avaliação de todo o processo de entrega dos serviços.  

Considerando o trabalho emocional com o qual funcionários de linha de frente lidam 

no cotidiano de seu trabalho, a variedade de pessoas com quem interagem e a importância de 

se executar uma performance satisfatória, na qual se perceba a qualidade do serviço, a 

perspectiva do gerenciamento de impressões surge como uma alternativa para facilitar a 

execução destas atividades. 
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2.3 Gerenciamento de impressões em encontros de serviços 

 
Na busca da qualidade de um serviço prestado por funcionários de linha de frente, o 

marketing de serviços volta-se para o gerenciamento comportamental destes funcionários, 

além de se preocupar com a reação percebida do cliente - satisfatória ou insatisfatória 

(LOVELOCK; WRIGHT, 2002). 

 

2.3.1 Conceito de gerenciamento de impressões 
 

Na literatura, existem diversas definições acerca do gerenciamento de impressões.  

Segundo Mendonça (2003), os conceitos e as pesquisas sobre gerenciamento de impressões 

originam-se na sociologia, representados nos trabalhos de Erwing Goffman e Edward Jones.    

Goffman (1959), um dos precursores da pesquisa científica desta teoria, define o 

gerenciamento de impressões como aspecto norteador da dinâmica das interações sociais, 

pelas quais as ações das pessoas serão direcionadas a projetar os comportamentos que se 

espera de cada um.  

Posterior às idéias de Goffman, a pesquisa em gerenciamento de impressões cresceu 

gradativamente em diversos campos científicos como a sociologia, administração, 

comportamento organizacional, psicologia social, comunicação, criminologia, ciências 

políticas, entre outras (ROSENFELD; GIACALONE; RIORDAN, 1995).  Alguns autores 

direcionaram os conceitos do gerenciamento de impressões para aspectos negativos, definindo 

como um processo de manipulação de comportamentos e atitudes em determinados ambientes 

para se obter certas vantagens ou para simplesmente iludir pessoas. Esta abordagem logo caiu 
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em depreciação. Em perspectivas mais recentes, outros autores projetaram em suas pesquisas 

o gerenciamento de impressões como um fenômeno amplo e comum no dia-a-dia dos 

indivíduos e, essencialmente, parte integrante de todas as interações interpessoais 

(ROSENFELD; GIACALONE; RIORDAN, 1994). 

Representante do grupo dos autores recentes acima citados, Schlenker (1980) refere-se 

ao gerenciamento de impressões como uma atividade de monitorar os comportamentos que as 

pessoas desempenham para, assim, criar e manter impressões desejadas.  

Vale destacar que uma impressão pode ser definida como uma idéia, um sentimento 

ou uma opinião que o indivíduo tem sobre alguém ou algo, ou que alguém ou algo transmite 

ao indivíduo. Fisk e Grove (1996) afirmam que o gerenciamento de impressões é a tentativa 

de visualizar percepções de pessoas sobre um determinado fenômeno ou serviço prestado, 

podendo, dessa forma, influenciá-la buscando melhor satisfação do cliente. Já Gardner III 

(1992) e Rosenfeld, Giacalone e Riordan (1995) apontam o gerenciamento de impressões 

como o processo através do qual o indivíduo tenta influenciar as impressões formadas 

daqueles com quem interage. 

Os indivíduos frequentemente se utilizam de gerenciamento de impressões como 

auxílio para que possam conquistar tanto objetivos sociais, como também organizacionais, por 

exemplo, ser amado, aceito e valorizado por amigos, colegas de trabalho e chefes. As pessoas, 

portanto, usam o gerenciamento de impressões influenciados por aspectos sociais, pessoais e 

situacionais.  

Frequentemente, o gerenciamento de impressões ocorre em ambientes públicos, já que 

o indivíduo quer projetar uma imagem para alguém ou um grupo de pessoas (ROSENFELD; 

GIACALONE; RIORDAN, 1995). Alguns destes comportamentos são efetuados 

conscientemente, por exemplo, quando treinamos para apresentações diante de uma platéia ou 

nos preparamos para entrevistas de trabalho.  
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Porém, a maioria dos comportamentos de gerenciamento de impressões que se pratica 

é algo automático, acontece sem ou com uma pequena atenção do que se está fazendo ou 

falando, ou seja, são atividades inconscientes. É por esta razão que quando perguntados, os 

indivíduos pouco sabem se praticam ou não este tipo de comportamento no cotidiano. 

Normalmente estão engajados e praticando este tipo de conduta, mas não estão atentos ao fato 

(ROSENFELD; GIACALONE; RIORDAN, 1995).  

Nas organizações estes comportamentos podem ser observados em diversos aspectos. 

As impressões que são projetadas em serviços podem ser influenciadas, por exemplo, pela 

forma que estão dispostos os móveis de uma recepção de hotel, o tipo do som ambiente e os 

odores.  Neste trabalho, em relacão à prestação de serviços, atribui-se aos funcionários de 

linha de frente o papel de passar uma boa impressão para o cliente.  Esta atribuição é 

reforçada quando Mendonça (2003), sob o ponto de vista do encontro de servicos, define 

gerenciamento de impressões como o processo pelo qual os funcionários gerenciam seu modo 

de se vestir, seus gestos e comportamentos que são adequados aos olhos do cliente.  

Acredita-se que ter um maior controle sobre o processo de gerenciamento de 

impressões no ato da entrega do serviço, pode facilitar o processo de interação com o cliente 

ampliar o leque de opcões de atuação e aumentar as possibilidades de causar a impressão 

desejada pela empresa. É o que esta pesquisa esta tentando demonstrar. 

 

2.3.1.1 Gerenciamento de impressões em serviços: a perspectiva 
dramatúrgica  

 

Normalmente os indivíduos, quando estão avaliando as ofertas no mercado de bens e 

servicos, tomam como referência as impressões que são passadas pelo produto ou serviço que 

está sendo disponibilizado.  As impressões que são projetadas por um bem pode ser analisada, 

por exemplo, pelo seu design, rótulo, acabamento, entre outros.  Quando trata-se de serviços, 



    44

mais especificamente da prestação de serviços, as impressões são normalmente projetadas 

para satisfazer o cliente. 

Para Grove e Fisk (1989) existem várias perspectivas de um cenário social que podem 

influenciar as impressões de um consumidor sobre a qualidade de um serviço prestado, cujo 

destaque se volta para as características comportamentais pessoais do provedor de serviço.  

Estas características comportamentais podem ser representadas e explicadas por meio da 

perspectiva dramatúrgica.  

No contexto dos serviços, esta abordagem tem sido utilizada para compreender a 

experiência do seu consumo, levando-se em conta que a interação social em uma prestação de 

serviços e o ambiente físico no qual ela ocorre, constituem elementos fundamentais para a 

satisfação do cliente.  Berry (1981), Grönroos (1993), Lovelock e Wright (2002) corroboram 

com tal idéia ao considerem o contexto social e o contexto físico como aspectos fundamentais 

destas atividades.   

A visão dramatúrgica no marketing de serviços considera a metáfora teatral como 

comportamentos desenvolvidos por provedor e consumidor, como um drama e a experiência 

do serviço como um teatro (JOHN, 1996).  Um dos principais focos de análise da 

dramaturgia, de acordo com Grove e Fisk, (1989), é como as pessoas criam e gerenciam 

impressões diante de uma audiência. 

A origem desta abordagem encontra-se na escola de pensamento da sociologia, 

conhecida como interacionismo simbólico.  A principal idéia enfocada por essa escola diz 

respeito à utilização de símbolos pelas pessoas, as quais interagem umas com as outras em um 

determinado encontro social.  Assim, qualquer ação ou objeto (símbolos), sejam gestos, 

expressões ou propriedades físicas do ambiente possuem o potencial de influenciar a 

avaliação das pessoas em relação às interações e aos comportamentos mútuos (GROVE; 

FISK, 1989).   
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Para Mendonça (2003), a abordagem dramatúrgica, cuja base está na visão do 

comportamento como uma metáfora dramática e retrata interações sociais como teatrais, 

oferece um meio de analisar e descrever os comportamentos humanos. 

Neste trabalho, é dado destaque à perspectiva estruturalista da teoria dos papéis como 

base para compreensão dos comportamentos humanos numa interação social. Mesmo 

constatando a abordagem interacionista como pioneira nas idéias e origem da perspectiva da 

dramaturgia, sugere-se que seja considerada a abordagem estrutural da teoria dos papéis como 

mais uma visão norteadora do entendimento do aspecto dramatúrgico da interação no 

encontro de serviços.   

A partir do trabalho de Erving Goffman – The Presentation of Self in Everyday Life, 

de 1959, trabalhos como os de Grove e Fisk (1989), de Grove e Fisk (1991) e de Grove, Fisk 

e Dorsch (1998) apontam como a metáfora teatral passou a ser utilizada como uma ferramenta 

analítica para retratar a interação entre indivíduos.  

Para Grove, Fisk e John (2000) as razões para considerar o ambiente de serviço como 

o de um teatro estão no fato de que este serviço, que é entregue ao cliente, é essencialmente 

uma performace.  A perspectiva dramática no gerenciamento de impressões em serviços 

relaciona as atividades como uma performance, na qual os atores são os provedores de 

serviço, especificamente o pessoal de linha de frente, e a platéia, os clientes, e todos eles com 

um papel a desempenhar.   

As instalações são os cenários estratégicos, ou palcos, e os bastidores (região onde os 

atores podem deixar cair sua “fachada” e não mais interpretar o personagem), onde devem 

seguir um roteiro ou script (SHOEMAKER, 1996) de ações detalhadas que devem 

desempenhar (GROVE; FISK, 1989).  

Bryant (1993) ressalta que a arte do teatro é criar uma performance, objetivo este 

congruente com a própria definição de serviço.  De acordo com essa orientação, os 
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funcionários da empresa prestadora de serviços são os “atores” que oferecem à “platéia” de 

clientes a performance requerida por um público que é, ao mesmo tempo, ator (participa da 

ação do serviço) e espectador (sua satisfação é a medida do sucesso da peça), observando e 

consumindo o serviço à medida que é produzido (GROVE; FISK; DORSCH, 1998). 

A compreensão dos aspectos relacionados à entrega dos serviços sob a perspectiva 

dramatúrgica na gestão de empresas pode ser bastante útil, na medida em que se apresenta 

como uma possibilidade para desenvolver estratégias para “tangibilizar” seus 

produtos/serviços e promover uma experiência mais satisfatória do consumidor (BERRY, 

1981). 

Tomando por base os componentes dramatúrgicos apresentados por Goffman (1959), 

Grove e Fisk (1989) e Grove e Fisk (1991), apontam-se três componentes centrais para o bom 

desempenho dos serviços figura 3 (2). 
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Figura 3 (2) - Componentes Dramatúrgicos do Desempenho de Serviços 
Fonte: Grove e Fisk (1989) apud Giacalone e Rosenfeld (1989, p. 433). 

As práticas defensivas constituem uma variedade de princípios dramatúrgicos que os 

atores envolvidos na realização de uma performance podem empregar para criar e sustentar 

um show de credibilidade para aprovação da audiência.  O cenário envolve os efeitos 

oferecidos pela decoração, mobília e arranjo físico evidente na localidade da performance.  

Por último, o pessoal de linha de frente envolve os aspectos de aparência pessoal e das 
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maneiras do ator, tais como roupas, gestos, expressões faciais, perfil demográfico e 

personalidade (GOFFMAN, 1959; GROVE; FISK, 1989 e GROVE; FISK, 1991). 

Da mesma forma, na tentativa de ilustrar o que chamaram da experiência do serviço, 

Grove, Fisk e Bitner, (1992) apud Grove, Fisk e Dorch, (1998), desenvolveram um arcabouço 

que retrata o encontro de serviços como um drama.  Este arcabouço é composto por quatro 

componentes teatrais (atores, ambiente físico onde a atuação ocorre, a platéia e a 

performance), conforme pode ser visto na figura 4(2): 
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Figura 4 (2) - A experiência do serviço como um drama 
Fonte: Grove, Fisk e Dorsch (1998, p. 117). 

Segundo os autores, uma boa experiência de serviços oferecida aos clientes é baseada 

na combinação eficaz dos atores, cuja presença, comportamentos e atitudes ajudam a 

determinar a entrega de serviço; a platéia, clientes que estão recebendo o serviço; o ambiente 

físico, no qual ocorre a entrega do serviço; e a performance, que é o ato da entrega do serviço 

propriamente dito, de forma a sustentar uma “atuação” crível e prazerosa.    

A relevância da abordagem dramatúrgica para o marketing de serviços, relatam Grove 

e Fisk (1996), está baseada em duas dimensões fundamentais: (i) o tamanho da platéia e (ii) o 

grau de contato entre o prestador de serviço, neste trabalho considerado o funcionário de linha 

de frente, e o cliente.   

Os serviços de alto contato oferecem ao cliente uma maior oportunidade para observar 

aspectos dramatúrgicos como comportamentos humanos dentro de uma interação, enquanto a 
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entrega do serviço está sendo feita, sua “atuação” diante da platéia.  A figura 5(2) ilustra a 

relação entre tamanho da platéia e o grau de contato com o cliente, e exemplifica cada 

quadrante com tipos diferentes de prestação de serviços: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5 (2) - Dimensões da significância dramatúrgica 
       Fonte: Grove e Fisk (1989) apud Rosenfeld e Giacalone (1989, p. 434). 
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Esta matriz ilustra uma maior relevância para serviços da célula quatro.  Serviços 

como de companhias aéreas, hotéis e restaurante apresentam um alto grau de contato entre 

prestadores de serviços e clientes, tendo estes prestadores que interagir com um grande 

número de clientes ao mesmo tempo, tornando o encontro de serviço bem mais complexo e 

mais freqüente com inúmeras “pistas” e imagens a ser passadas para os clientes, de forma a 

transmitir a melhor impressão possível.  O exemplo da complexidade das interações em hotéis 

pode ser corroborado com os estudos de Hartline e Jones (1996). 

Os encontros de serviços, neste sentido, estão repletos de aspectos simbólicos que 

afetam a percepção dos consumidores, especialmente aqueles de alto contato e interação.  

Portanto, a perspectiva dramatúrgica pode operar quando um consumidor de serviços interage 
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em uma situação de trocas repleta de símbolos (GROVE; FISK, 1989). Isso pode ser aplicado, 

por exemplo, buscando uma observação dramatúrgica e o papel simbólico da entrega de um 

serviço, em que o profissional de marketing que deseje desenvolver uma performance 

satisfatória, deve monitorar o pessoal de linha de frente (aparências e gestos) e controlar os 

cenários de serviços (ambiente físico) para criar e gerir o ambiente desejado, de modo a 

formar a imagem que pretende passar sobre o serviço da empresa para o cliente. 

Verifica-se, então, que existem diversas similaridades entre a literatura de marketing 

de serviços e a perspectiva dramtúrgica, pois ambas se preocupam com estratégias e ações que 

são necessárias para criar e manter uma impressão favorável diante de uma audiência, como 

também reconhecem o valor de um gerenciamento cuidadoso das impressões emitidas pelos 

atores e seu ambiente físico (GOFFMAN, 1975). 

Os encontros de serviço implicam mais do que apenas a execução técnica correta de 

uma tarefa. Também envolvem elementos humanos como conduta pessoal, cortesia e empatia.  

O gerenciamento de impressões não significa que as imagens que as pessoas exibem 

sejam necessariamente falsas, embora, às vezes realmente sejam (ROBBINS, 2002). Cooper e 

Argyris (2003, p. 47) apontam que: 

essa visão pessimista da administração de impressões, diminuiu 
gradualmente durante na última década. O pensamento atual entre a maioria 
dos teóricos é que os comportamentos de administração de impressões 
constituem, com freqüência, componentes sinceros do comportamento 
social e organizacional. 

 
Considerando o esforço emocional do qual o funcionário de linha de frente é 

submetido, quando este lida com uma variedade de tipos de pessoas de personalidade variadas 

no cotidiano de seu trabalho, e a importância de se executar uma performance satisfatória, na 

qual se perceba a qualidade do serviço, algumas estratégias e táticas de gerenciamento de 

impressões surgem como uma série de comportamentos importantes para uma melhor 

capacitação do funcionário no que se refere ao aperfeiçoamento da execução de seu trabalho. 
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2.3.2 Estratégias e táticas de gerenciamento de impressões 
 

 

Segundo Tedeschi e Melburg (1984), estratégias de gerenciamento de impressão são 

utilizadas para construir características de reputação que servem aos interesses de longo prazo 

do indivíduo.  Baseado nesta afirmação, pode-se considerar que, sob o ponto de vista de uma 

organização prestadora de serviços, estas estratégias são utilizadas por meio de seu 

funcionário de linha de frente para que consigam transmitir uma imagem favorável, não só de 

sua performance, mas também da organização como um todo. 

As táticas de gerenciamento de impressões são relacionadas a técnicas para 

apresentação de informações sobre o trato, as habilidades, as realizações, dentre outros 

aspectos, de um determinado indivíduo para outro (GIACALONE; ROSENFELD, 1989).  

Vale ressaltar que estas táticas são executadas para assegurar o alcance de um objetivo de 

curto prazo e que, normalmente, tendem a ser episódicas, com um claro começo e fim durante 

sua execução (ROSENFELD, 1997). 

De acordo com Tedeschi e Melburg (1984) e Gardner e Martinko (1988), estratégias e 

táticas de gerenciamento de impressões podem assumir funções assertivas e defensivas dentro 

de uma performance.   

Comportamentos com funções assertivas são utilizados pelo ator no sentido de 

estabelecerem uma identidade em particular para uma audiência.  São projetados para 

melhorar uma identidade social do ator, enquanto os defensivos são reativos e ocorrem, 

tipicamente, quando o ator encontra-se numa situação difícil.  É usado para proteger uma 

imagem já estabelecida.  
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2.3.2.1 Estratégias de gerenciamento de impressões 
 

 
 Os estudos de Jones e Pittman (1982) trazem para a literatura de gerenciamento de 

impressões cinco tipos de estratégias que são utilizadas pelos atores sociais.  Para estes 

autores, indivíduos podem se utilizar de estratégias como: insinuação, autopromoção, 

exemplificação, intimidação e suplicação. O Quadro 1(2), a seguir, oferecer as estratégias: 

ESTRATÉGIA DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO ATRIBUIÇÕES BUSCADAS 
 

Insinuação Comportamentos que o ator usa para fazê-lo 
parecer mais atrativo e simpático para outros. 

 
Agradável 

 
Autopromoção 

Comportamentos que apresentam o ator como 
altamente competente, com atenção para certas 
habilidades ou aptidões. 

 
Competente 

(efetivo, “um vencedor”) 
 

Exemplificação 
Comportamentos que apresentam o ator como 
moralmente confiável; isto pode também ser 
desenhado para induzir a simulação dos 
seguidores. 

 
Confiável 

 

 
Intimidação 

Comportamentos que apresentam o ator como 
uma pessoa perigosa que é capaz e pronto a 
infringir sofrimento para a audiência. 

Perigoso 
(cruel, volátil) 

 
Suplicação Comportamentos que apresentam o ator como 

desamparado para solicitar ajuda de outros. 
Desamparado 

(deficiente, infeliz) 

 
Quadro 1(2) - Estratégias de Gerenciamento de Impressões 

Fonte: baseado em Jones e Pittman (1982). 

 

A estratégia de insinuação é utilizada pelos atores com o objetivo de se parecerem 

simpáticos com quem eles interagem, no caso do encontro de serviços, com o cliente. 

Segundo Mendonça (2003), esta estratégia tem como alvo fazer a pessoa ser mais apreciada e 

ser atraente aos olhos de outros. Em serviços de hotelaria é de fundamental importância esta 

empatia entre funcionário de linha de frente e cliente enquanto estão interagindo. 

A autopromoção, por sua vez, é uma estratégia representada por ações que buscam 

fazer os outros pensarem que o ator é competente, tentando transmitir uma imagem de 

prestígio e respeito, muitas vezes por se colocarem como solucionadores de problema 

(JONES; PITTMAN, 1982). 
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A estratégia da exemplificação envolve gerir as impressões de integridade, abnegação 

e valor moral (JONES; PITTMAN, 1982).  Neste caso, o indivíduo tenta mostrar a si mesmo e 

para com quem está interagindo, que é moralmente confiável.  No contexto dos serviços, uma 

atividade naturalmente intangível, onde não se pode perceber facilmente quão confiável é o 

serviço, o papel para reforçar esta confiança está nas ações dos funcionários que interagem 

diretamente com o cliente.    

Quando o ator usa a estratégia da intimidação, ele quer ser temido por aqueles com 

que está interagindo.  Pode, assim, obter status e respeito por ser considerada como uma 

pessoa que proporciona perigo, ameaça; enquanto a suplicação caracteriza a busca pelo ator 

por benefícios originados de sua própria fraqueza (MENDONÇA, 2003). 

 

2.3.2.2 Táticas de gerenciamento de impressões 
 

A partir de uma densa revisão de literatura sobre táticas de gerenciamento de 

impressões, Mendonça (2003) apresenta uma lista com diversas táticas assertivas e 

defensivas.   O Quadro 2(2) apresenta as seguintes táticas: 
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TÁTICAS/ 
COMPORTAMENTOS DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO 

Adequar-se à 
situação 

 
Comportar-se do modo que a situação requeira 

Ambiente físico 
Controlar o ambiente físico onde as interações sociais acontecem. Construir o 

cenário das interações. 

Aplauso 
Explicitar acontecimentos favoráveis para maximizar as implicações desejáveis 

para si mesmo. 

Assertividade Usar uma abordagem pessoal direta, forte e enérgica. 

Associação Social 
Intensificar ou proteger a própria imagem administrando informação sobre 

pessoas e coisas com as quais se está associado 
Atribuições 

públicas 
Fazer declarações de atribuições que desenham o ator da melhor 

maneira possível. 
Autodescrição Transmitir informações acerca de si mesmo por meio de descrições verbais 

Comportamentos 
não-verbais 

 
Expressar informações sobre a personalidade, humor, opiniões e estados físicos 
e psicológicos através de expressões faciais, aparência física, olhar e linguagem 

corporal. 
 

Comportamento 
pró-social 

Engajar-se em ações pró-sociais para criar uma imagem positiva ou para 
reconciliar uma transgressão aparente e convencer uma audiência de que o ator 

merece uma identidade positiva. 
Conformidade e 
Concordância 

Concordar com a opinião de alguém, ou de algum grupo, a fim de ganhar sua 
aprovação. 

Culpar ou atacar 
outros Culpar outros pelas falhas do ator ou minimizar as realizações de outros. 

Desculpas 
Admitir a responsabilidade por um acontecimento indesejável e ao mesmo 

tempo procurar conseguir o perdão por tal ação. 

Dispositivos de 
memória 

Distorcer, reconstruir ou fabricar memórias durante interações sociais, visando 
ao alcance de objetivos sociais. 

Enfatizar 
similaridades 

 

Destacar similaridades nos objetivos, interesses, hobbies etc., e se comportar de 
maneira similar aqueles com os quais se está interagindo. 

Explicações 
 

Explicar um evento, buscando-se minimizar a severidade aparente de uma 
situação difícil. 

Exposição de 
atitudes 

Expressar suas atitudes no sentido de influenciar as impressões de outros. 

Justificativas 
 

Explicar um acontecimento que cria desconforto visando a minimizar a 
aparente gravidade do desconforto. 

Lisonja 
 

Cumprimentar outros por suas virtudes num esforço para parecer perspicaz e 
amável. 
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Manipulação 
ambiental 

 

Modificar a situação, por intermédio da manipulação de aspectos físicos, de tal 
forma que o outro seja levado a aceitar a influência do ator. 

Persuasão 
 

Convencer a outra parte quanto ao ponto de vista do ator, pelo uso seletivo de 
argumentação racional. 

Restituição 
 

Oferecer compensações, as quais são estendidas pelo ator ao ofendido, ferido 
ou, por outro lado, a uma audiência prejudicada. 

Retratação 

 

Utilizar explicações dadas antes de uma ação potencialmente embaraçosa para 
repelir qualquer repercussão negativa a imagem do ator. 

Ritualização e 
simbolização 

Usar cerimônias formais e símbolos de poder para aumentar ou consolidar a 
posição do ator. Dramatizar as interações. 

Self-handicapping 
 

 
Demonstrar impedimentos os quais reduziriam a probabilidade de um bom 
desempenho, mas os quais provêem uma desculpa plausível para fracasso. 

Troca de favores 
(ou benefícios) 

 

Trocar favores (presentes ou futuros) ou obrigações com outro, de acordo com 
os interesses do ator. Fazer algo bom para alguém para ganhar a aprovação 

dessa pessoa. 

 

Quadro 2.2 - Táticas de Gerenciamento de Impressões 
Fonte: Mendonça (2003, p. 10) baseado em Goffman (1959), Schlenker (1980), Kipnis et al. (1980), Raven 

(1990), Leary (1995), Robbins (1999), Mohamed et al. (1999), Schermerhorn et al. (1999), Nahavandi e 
Malekzadeh (1999), Zanzi e O’Neill (2001). 

 

Sob o ponto de vista da entrega de serviço, de acordo com a perspectiva dramatúrgica, 

os atores devem constantemente monitorar e adaptar-se em relação à reação da platéia ao 

serviço que está sendo entregue.  Alterar o roteiro de acordo com as características e 

personalidades dos clientes reflete a necessidade de constante adaptação, e o grande esforço 

de se manter esta habilidade por muito tempo (GROVE; FISK; JOHN, 2000).  Estratégias e 

táticas podem se transformar numa valiosa ferramenta para seu uso em encontros de serviços, 

no sentido de dotar os funcionários de linha de frente de um maior leque de opções para 

interagir com o cliente da melhor forma possível.    
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2.3.2.3 Estratégias e táticas de gerenciamento de impressões consideradas 
neste trabalho 

 

Para este trabalho serão consideradas as seguintes estratégias e táticas de 

gerenciamento de impressões: 

• Estratégias: insinuação e exemplificação. 

• Táticas: adaptar-se à situação, comportamentos não-verbais, desculpas, 

explicações, justificativas e restituição.  

Em relação à escolha das estratégias, foram utilizados dois critérios:  

(i) um dos poucos estudos relacionados ao uso de uma escala de mensuração de 

gerenciamento de impressões foi realizado por Bolino e Turnley (1999), utilizando as 

estratégias de Jones e Pittman (1982).  Os primeiros autores constataram que existe uma forte 

correlação entre as duas estratégias, no sentido de que ambas são as mais utilizadas para criar 

uma imagem favorável de alguém em relação à outra pessoa, seja através atitudes prestativas 

ou uma postura educada e respeitosa. 

A percepção positiva do uso destas estratégias vai ao encontro das considerações feitas 

sobre a importância das ações do funcionário de linha de frente na interação com o cliente, no 

sentido de que seu papel é representar a organização aos olhos do cliente, sendo influenciador 

direto na sua percepção de qualidade e satisfação na entrega dos serviços; 

(ii) e pelo propósito destas estratégias serem similares à dimensão de qualidade 

responsividade apresentada por Parasuraman, Zeithaml e Bitner (1988), que representa a 

vontade voluntária da pessoa em auxiliar indivíduos e a presteza de servi-los.  

Sobre as táticas, não foi encontrado nenhum estudo ou referência empírica em relação 

ao seu uso no contexto das organizações prestadoras de serviços, sendo, portanto, o critério 

utilizado pelo autor a suposição (arriscada) de que estas táticas podem ser identificadas e 
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utilizadas em serviços de hotelaria no que diz respeito à interação funcionário de linha de 

frente com o cliente.   

Por meio da metodologia de pesquisa, o autor tentará embasar esta suposição 

entrevistando determinados elementos da amostra, de modo a torná-la sustentável.   

A escala utilizada para mensurar as estratégias e táticas acima citadas é a mesma que 

foi desenvolvida por Hinkin (1998), na qual se recomenda que os respondentes descrevam 

com que freqüência se utilizaram de estratégias e táticas nos últimos 6 meses, enquanto 

estavam no trabalho.  

No caso desta pesquisa, esta escala será utilizada com os hóspedes dos hotéis 

pesquisados, onde serão captadas as opiniões destes sobre a freqüência de certos 

comportamentos dos funcionários de linha de frente durante sua estadia. É uma escala de 

mensuração com cinco pontos: (1) nunca me comportei desta maneira; (2) raramente me 

comportei desta maneira; (3) comportei-me ocasionalmente desta maneira; (4) às vezes me 

comportei desta maneira; (5) sempre me comportei desta maneira. Esta escala já foi validada 

nos Estados Unidos da América. Entretanto, no Brasil, isto ainda não ocorreu, representando 

ao mesmo tempo, uma limitação para este trabalho, como também uma oportunidade de 

validá-la no contexto nacional.  

A fim de conseguir capturar melhor a escala apresentada por Hinkin (1998), apresenta-

se o quadro a seguir: 

Escala Fonte Itens  Formato  
Freqüência de utilização de táticas e 
estratégias de gerenciamento de 
impressões.      

 
Hinkin, 1998 

 
9 

 
Likert 7 pontos 

Quadro 3(2) – Escala de Mensuração das Ferramentas de Gerenciamento de Impressões 
Fonte: elaborado pelo autor, 2004. 
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2.4 Qualidade percebida em encontro de serviços 

A gestão dos serviços e o comprovado crescimento do setor trazem como um dos 

aspectos essenciais para seu sucesso a qualidade de todo processo de entrega do serviço e o 

gerenciamento da qualidade propriamente dita.  Dentro de um contexto onde empresas 

oferecem produtos e prestam serviços praticamente idênticos, a adoção da qualidade na 

execução das atividades e a qualidade como um fim ideal na entrega do serviço passam a ser 

aspectos determinantes para a diferenciação entre as empresas bem sucedidas e as fracassadas.   

Para Grönroos (2003), mencionar sobre a qualidade de um produto ou uma prestação 

de serviço sem definir o que é qualidade especificamente limita o valor do uso do termo e da 

compreensão do mesmo.  

No setor de serviços uma definição simplista não seria suficiente, tal a complexidade 

da atividade. Para elucidar de melhor forma o conceito de qualidade, Bateson e Hoffman 

(2001) propõem uma distinção entre a avaliação da qualidade do serviço prestado da 

avaliação da satisfação com o mesmo.  Para os autores, consumidores avaliam a entrega de 

serviços comparando o serviço que percebem terem recebido com suas expectativas antes 

formadas.  Se o serviço percebido é igual ou superior ao serviço esperado, o consumidor fica 

satisfeito.  

Complementando este último argumento, Corner e Gungor (2002) afirmam que 

qualidade é o grau de excelência ou superioridade de uma organização de bens e serviços e 

está diretamente relacionado com a satisfação do cliente. 

Segundo Lovelock e Wright (2002) a avaliação da qualidade é decorrente de ações 

cognitivas de longo prazo por parte dos clientes, enquanto a satisfação é mais uma reação 

emocional de curto prazo.  A satisfação do cliente seria resultado de comparações subjetivas 

do que é esperado e o que é percebido (WALKER, 1995).  Estas atividades cognitivas e 
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reações emocionais são decorrentes das expectativas anteriores dos clientes à prestação de 

serviço.  

A percepção da qualidade do serviço acompanha a complexidade e dificuldade de se 

definir o termo. Parassuraman, Zeithaml e Berry (1985) definem percepção de qualidade em 

serviços como resultado de uma comparação das expectativas anteriores do cliente com a real 

performance da entrega de serviços. Se as expectativas forem igualadas com a prestação de 

serviço, a avaliação será positiva.  Qualidade percebida, portanto, é o julgamento do cliente 

sobre a excelência ou superioridade geral de uma determinada entidade prestadora de serviços 

ou prestadores de serviços que representam as entidades (PARASSURAMAN; ZEITHAML; 

BERRY, 1988).  

A avaliação da qualidade do serviço é em função de um determinado padrão interno 

do cliente que existia antes do serviço ser consumado (LOVELOCK; WRIGHT, 2002). O 

padrão interno de avaliação serve como base para formação das expectativas do cliente. Para 

Zeithaml e Bitner (2003) expectativas são crenças a respeito da prestação do serviço que são 

como pontos de referências utilizados no julgamento do desempenho. 

Parassuraman, Berry e Zeithaml (1991) sugerem que os clientes de serviço possuem 

dois tipos de expectativas: a desejada e a adequada. A desejada é o serviço que o cliente 

espera receber. É uma combinação entre o que os clientes crêem que deve ser executado para 

suprir suas necessidades pessoais (LOVELOCK; WRIGHT, 2002).  Zeithalm e Bitner (2003, 

pg. 67) ainda reforçam a idéia de que é “uma composição entre aquilo que os clientes 

acreditam que possa ser e aquilo que consideram que deveria ser”. 

O serviço adequado é aquele que o cliente acha aceitável (PARASSURAMAN; 

BERRY; ZEITHAML, 1991).  É considerado como baixo nível de expectativa ou o nível 

mínimo que os clientes aceitariam sem ficar insatisfeitos (LOVELOCK; WRIGHT, 2002; 

ZEITHAML; BITNER, 2003).  Devido ao caráter inerente de heterogeneidade do serviço, 
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cujo desempenho pode variar entre empresas e até mesmo um único prestador de serviço, o 

grau de aceitação desta variação dos clientes perpassa por uma região pelo conhecimento 

destas constantes mudanças e a disposição de aceitá-las ou não.  Esta região é chamada de 

zona de tolerância (PARASURAMAN; BERRY; ZEITHAML, 1991), como mostra a figura 6 

(2). 

 

 

   

 

Fonte: Parassuraman, Berry e Zeithaml, 1991.    

   

 
 
          Serviço Adequado                                                        Serviço Desejado 
 
 
 

 Zona de Tolerância 

Figura 6 (2) - Nível da Expectativa do Serviço. 
Fonte: Parasuraman, Berry e Zeithaml (1991, p. 42). 

A zona de tolerância varia de acordo com que tipo de serviço está sendo prestado, que 

tipo de cliente está sendo atendido e em qual contexto se realiza a execução da atividade. 

Comparando o serviço desejado com o prestado, o cliente avalia a qualidade da ação 

executada.  Caso a avaliação do cliente encontre-se dentro de sua zona de tolerância, ela será 

adequada ao que era esperado.  Entretanto, sendo o serviço avaliado abaixo do adequado, 

caracteriza-se uma discrepância ou lacuna entre o que era aceitável do que foi prestado 

(PARASSURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985). 

A discrepância remete à definição de Parassuraman, Zeithaml e Berry (1985) sobre 

qualidade em serviços que é o grau de discrepância entre as expectativas normativas dos 

clientes em relação ao serviço e suas percepções da prestação em si.  Essas lacunas foram 

identificadas em seu trabalho usando grupos de discussão.  Com base nestas lacunas, os 

autores tentaram definir as dimensões de qualidade de serviço que auxiliariam os praticantes 
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dos marketing de serviços a identificá-las e potencializá-las em relação às avaliações dos 

clientes. A figura 7 (2) exibe as lacunas encontradas pelos autores: 

 

 

Figura 7 (2) - Modelo Conceitual da Qualidade dos Serviços 
        Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985, p.44). 

Este trabalho centra-se fundamentalmente na importância do trabalho de funcionários 

de linha de frente na entrega dos serviços para a percepção de qualidade e satisfação do 

cliente.  

A lacuna 5 representa bem esta relevância quando demonstra  a diferença entre o 

serviço esperado pelos clientes e  a percepção real do serviço recebido, pois em organizações 

prestadoras de serviços, considerando o encontro de serviço uma relação diádica, a entrega é 
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feita por um elemento humano, o funcionário de linha de frente, e de acordo com a 

performance deste indivíduo, será percebida qualidade e, conseqüentemente, a satisfação será 

consolidada.   

Este argumento é corroborado por Oliver (1980) e Parasuraman, Zeithaml e Berry 

(1988) quando relatam que a qualidade percebida é um antecedente da satisfação e esta 

satisfação, por sua vez, tem um efeito significativo nas compras futuras (recompra). 

Com o propósito de diagnosticar a qualidade dos serviços, além de revelar as forças e 

fraquezas de uma empresa prestadora de serviços, Parassuraman, Zeithaml e Berry (1985) 

desenvolveram um dos instrumentos mais populares de mensuração da qualidade do serviço, 

o SERVQUAL, uma escala com 44 itens: 22 analisam expectativas e 22 avaliam as 

percepções dos clientes em relação a cinco dimensões de qualidade.  Zeithaml, Berry e 

Parasuraman (1988) ressaltam que os resultados do SERVQUAL ao longo das dimensões 

podem ser vistas como indicadores do construto da qualidade percebida em serviços. 

O modelo revela que os clientes costumam considerar cinco dimensões em suas 

percepções sobre a qualidade dos serviços prestados por uma empresa, assim descritas por 

Parasuraman, Zeithaml e Bitner (1985): 

• Confiabilidade: é tida como a consistência e a certeza do desempenho de 

uma empresa, ou seja, o cumprimento da promessa anunciada. Os clientes 

devem perceber o comportamento dos funcionários como sendo confiável, 

estes comprovando a habilidade de cumprir adequadamente o serviço 

prometido; 

• Responsividade: comprometimento de uma empresa prestadora de 

serviços e/ou disponibilidade dos funcionários para produzir um serviço. 

Os funcionários devem dizer aos clientes exatamente quando o serviço será 
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oferecido, prestar serviços imediatos, estar sempre dispostos a ajudá-los e 

nunca estar ocupados demais para atender a pedidos e solicitações. 

•  Empatia: a capacidade de uma pessoa vivenciar os sentimentos de outra 

como se fossem seus, ou seja, a capacidade da empresa em não perder de 

vista o que é ser um cliente. Os funcionários deverão dar atenção especial 

aos clientes e entender as suas necessidades específicas. Requer atenção, 

cuidado e tratamento individualizado aos clientes; 

• Itens Tangíveis: capacidade da empresa em gerir seus aspectos tangíveis, 

pois devido à ausência de um produto físico, os clientes muitas vezes 

confiam nas evidências tangíveis que cercam o serviço ao formar 

avaliações. Estas evidências são bidimensionais – por um lado, focando 

equipamentos e instalações e por outro, focando funcionários e materiais de 

comunicação. A boa aparência das instalações físicas, dos equipamentos, 

do ambiente e dos funcionários de serviço pode estar inserida nesta última 

dimensão dos itens tangíveis; 

• Segurança: é descrita como a credibilidade e a confiança no desempenho 

das atividades da empresa. Os clientes devem perceber o comportamento 

dos funcionários como sendo confiável e crível. 

Deve-se notar que por quase todas as dimensões está implícito o papel do prestador de 

serviço, do elemento humano na ação como já foi visto no capítulo 2.2. Baseado nesta 

constatação, pode-se considerar que a avaliação do cliente em relação à qualidade do serviço 

prestado preza primordialmente pelo processo de entrega do serviço, cuja interação prestador 

– cliente, o chamado encontro de serviço ou momento da verdade, é responsável pelo sucesso 

ou fracasso da execução dos serviços.  
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2.5 Satisfação em encontros de serviços 

Muito se discute sobre as definições de satisfação e qualidade.  Existe um debate 

intenso acerca das possíveis semelhanças e diferenças entre estes dois elementos.  No 

contexto de serviços, para Zeithaml e Bitner (2003), é cada vez maior o consenso de que 

satisfação e qualidade são conceitos com diferenças marcantes. Satisfação seria um conceito 

mais amplo, enquanto a determinação da qualidade de um serviço concentra-se nas dimensões 

do serviço, estas já vistas no capítulo 2.2. A figura 8 (2) cristaliza as diferenças entre os 

conceitos de satisfação e qualidade. 
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Figura 8 (2) - Percepções de clientes sobre qualidade e satisfação de clientes. 

Fonte: Zeithaml e Bitner, 2003, p.88. 

 De acordo com a figura (8).2, a qualidade é avaliada conforme as percepções dos 

clientes em relação às dimensões de qualidade dos serviços: confiabilidade, responsividade, 

segurança, empatia e tangibilidade.   
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A satisfação, por outro lado, possui uma avaliação mais ampla, incorporando, além da 

qualidade dos serviços, também a qualidade do produto, preço e as percepções a respeito de 

fatores situacionais e pessoais.  

Os fatores pessoais seriam representados pelo estado emocional do cliente e os 

situacionais, elementos que estão fora do controle do cliente.  Cardozo (1965), um dos 

precursores dos estudos científicos sobre satisfação, Czepiel e Rosenberg (1977), definem este 

conceito como uma avaliação de todo processo de compra de um produto ou entrega de um 

serviço, no qual o nível de complexidade da avaliação relaciona-se a todo aspecto da compra 

do produto. 

Os estudos sobre satisfação começaram a se consolidar na década de 70.   Em meados 

da década de 80, o aspecto cognitivo predominava nos estudos sobre satisfação.  Para esta 

perspectiva, os clientes formam suas expectativas pré-consumo, observam a performance do 

produto, comparam as expectativas com a performance executada, formam percepções de 

desconfirmação e, por fim, obtém seu julgamento de satisfação (OLIVER, 1993).  

Oliver (1997) define satisfação como um julgamento dos aspectos do produto ou 

serviço que proporcionaram um considerável grau aprazível de preenchimento das 

expectativas dos clientes.   

Dois construtos têm papel imprescindível nas decisões sobre satisfação do cliente: 

expectativa quanto a uma performance específica e a desconfirmação das expectativas 

(OLIVER, 1980). Expectativas são definidas como predições sobre o que está para acontecer 

durante um processo de compra ou entrega de serviço, normalmente usada como uma 

referência em relação à comparação que o cliente irá fazer a respeito da performance 

(WALKER, 1995). 

No contexto dos serviços, Hill (1986) divide a performance em duas dimensões: a 

técnica e a funcional. A primeira é “o que” o cliente está recebendo, tido como o elemento 
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central, enquanto a segunda relaciona-se a “como”, “porque”, “onde” e “quando” o serviço é 

entregue.  

Baseado nesta argumentação, pode-se considerar a relevância do funcionário que lida 

diretamente com o cliente. Ele é o principal responsável pela entrega do que foi comprado 

pelo cliente.   

Oliver (2000) destaca que os mecanismos de satisfação não diferem para produto ou 

serviço, mas ressalta que o fato da entrega de serviço ser essencialmente resultado de uma 

interação humana, as percepções do cliente estarão mais relacionadas à relação que possui 

com o funcionário de linha de frente. 

Observando a definição de Oliver (1997, p.13) sobre satisfação, podemos, 

posteriormente, argumentar acerca da importância do funcionário de serviços: 

satisfação é a resposta de preenchimento do consumidor. É o julgamento de 
que um aspecto de um produto ou serviço, ou o próprio produto ou serviço, 
oferece (ou está oferecendo) um nível prazeroso de preenchimento 
relacionado ao consumo, incluindo níveis de preenchimentos baixos e altos. 
  

Pode-se constatar que o autor menciona o nível de prazer da experiência de consumo 

como inerente à avaliação do cliente sobre sua satisfação.  Considerando o contexto de 

serviços nesta definição, a compra e entrega seriam efetuadas ao mesmo tempo.  O 

responsável por esta entrega, representando uma das partes da “experiência de consumo”, 

torna-se elemento fundamental para uma execução prazerosa sob os olhos dos clientes.   

Helson (1959) apud Oliver (1980) ressalta que até mesmo em venda de produtos, as 

expectativas são influenciadas pela comunicação e interação do cliente com funcionários de 

linha de frente. 

A desconfirmação das expectativas é baseada em dois processos que consistem 

primeiro, na formação de expectativas prévias ao consumo e, segundo, a desconfirmação 

destas expectativas por meio de comparações em relação à performance.  No contexto dos 

serviços, esta comparação acontece durante o encontro de entre funcionário e cliente.  Isto 



    66

implica que todos os elementos incluídos neste encontro, inclusive o funcionário de linha de 

frente estão envolvidos e afetam direta e indiretamente o julgamento do cliente a respeito da 

satisfação ou não com o serviço prestado.  

Para ilustrar o mecanismo deste julgamento, Woodruff, Cadotte e Jenkins (1983) e 

Hill (1986) propuseram um modelo de desconfirmação das expectativas do cliente. Este 

modelo foi adaptado por Walker (1995), conforme a figura 9 (2): 
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Figura (9) 2 - Modelo de desconfirmação da expectativa do cliente. 
Fonte: Woodruff, Cadotte e Jenkins (1983); Hill (1996) adaptado por Walker (1995, p. 7). 

Como pode ser visto, o modelo de desconfirmação atribui à satisfação do cliente ao 

tamanho e direção da desconfirmação. Comparando suas expectativas com as percepções 

acerca da performance, o julgamento pode apresentar três resultados: desconfirmação 

negativa, desconfirmação positiva, e a simples confirmação do que era esperado.  O primeiro 

julgamento acontece se o produto ou serviço prestado foi pior do que era esperado; o segundo, 

caso produto ou serviços foi melhor do que o esperado; e terceiro, quando expectativas e 
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percepções se assemelham (OLIVER, 1980; PATTERSON; JOHNSON, 1993; WALKER, 

1995). 

Em serviços, o padrão de justiça ou eqüidade é tão importante quanto à performance.  

Segundo a teoria da eqüidade, caso o cliente se sinta eqüitativamente tratado, isso quer dizer 

que os resultados e efeitos da performance foram condizentes com o grau de justiça 

considerado pelo cliente (OLIVER; DeSARBO, 1988). A figura 10 (2) destaca como se dá o 

processo de consumo do cliente, ilustrando a relação que a performance tem com a 

desconfirmação das expectativas e a eqüidade. 
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Figura 10 (2) - Modelo geral do processo de consumo. 
Fonte: Adaptado de Oliver (1997, p. 337). 

Esta forte relação entre estes elementos tem fundamental impacto na satisfação do 

cliente. No contexto dos serviços, a performance do funcionário de linha de frente afeta todos 

os aspectos essenciais à satisfação.  

Walker (1995) e Oliver (2000) destacam a importância do funcionário, no sentido 

deste criar uma situação favorável na entrega do serviço, executando suas ações de forma 

respeitosa, cortez e digna, o que vai afetar diretamente o julgamento final em relação à 

satisfação do cliente com todo processo da prestação de serviços.     
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3 Metodologia da pesquisa 
 

Aqui é apresentada a metodologia utilizada na operacionalização da pesquisa.  A 

estrutura do texto segue esta ordem: inicialmente discute-se a natureza da pesquisa, em 

seguida o desenho metodológico, após isto o universo e a amostra utilizada, além das técnicas 

empregadas para a análise dos dados.  

 

3.1 Natureza da pesquisa 

A natureza deste estudo caracteriza-se como exploratória descritiva.  Uma pesquisa 

exploratória busca a compreensão geral de um problema, quando considera que existe pouco 

conhecimento formal do que se pretende pesquisar (AAKER, KUMAR e DAY, 2001).  O 

enfoque explorado no problema desta pesquisa envolve a utilização de ferramentas de 

gerenciamento de impressões pelo funcionário de linha de frente, e a relação desta junto à 

qualidade percebida e satisfação do cliente em serviços de hotelaria.  Embora os temas 

qualidade percebida e satisfação já tenham sido bastante pesquisados, o fato de se agregar a 

dimensão de gerenciamento de impressões direciona o estudo a desenvolver uma etapa 

exploratória, considerando que pesquisas acadêmicas envolvendo este construto, no contexto 

do marketing de serviços, ainda carecem de aprofundamento teórico. 

As técnicas mais apropriadas para a natureza exploratória do estudo são as de caráter 

qualitativo.  São técnicas de pesquisa não-estruturadas, que proporcionam introspecções e a 

compreensão do contexto apresentado pelo problema (COOPER; SCHINDLER, 2003).   

Como o objetivo da pesquisa é a interpretação da relação de conceitos e a descoberta 

de aspectos que sejam significativos não só para os praticantes de marketing de serviços, mas 

também para os pesquisadores interessados na área, a natureza descritiva também é 



    69

considerada no presente trabalho.  Segundo Malhotra (2001, p.114), um determinado projeto 

de pesquisa pode incluir mais de um tipo de concepção de pesquisa, servindo assim a vários 

propósitos.  A pesquisa exploratória é a fase inicial na estrutura geral de concepção da 

pesquisa, e na maior parte dos casos, deve ser acompanhada por pesquisas descritivas ou 

causais.  

Churchill (1999) define uma pesquisa descritiva como a que tenta interpretar e 

transformar fatos ou fenômenos em elementos práticos e significativos para a solução de 

problemas. Neste estudo, busca-se uma interpretação de uma possível influência do uso do 

gerenciamento de impressões por funcionários na percepção de qualidade e satisfação dos 

clientes na prestação de serviços em hotéis. 

Técnicas quantitativas são freqüentemente utilizadas em estudos de caráter descritivo, 

empregando a quantificação das modalidades de coleta de dados e tratando estas informações 

por meio de técnicas estatísticas, a fim de garantir a validade às inferências feitas pelo autor 

(MALHOTRA, 2001). A coleta de dados pode ser feita através de duas opções: (i) em estudos 

longitudinais, no qual uma amostra fixa (ou várias) é pesquisada repetidamente ao longo do 

tempo; e (ii) em estudos de corte transversal, envolvendo a coleta de informações de uma 

amostra somente uma vez (MALHOTRA, 2001, p. 109).  A decisão para este estudo foi por 

um corte transversal único, no qual se extraiu uma única amostra da população-alvo e as 

informações foram coletadas apenas uma vez em um determinado momento no tempo, 

caracterizando-se como um survey de corte transversal. 
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3.2 Desenho metodológico da pesquisa 

O desenho metodologia da pesquisa e revelado na figura 1(3) a seguir: 

 

 

Figura 1 (3) - Desenho Metodológico da Pesquisa 
Fonte: adaptado de Churchill (1979, p. 66). 

 

3.2.1 Primeira fase - natureza exploratória 

Para Cooper e Shindler (2003), por meio da pesquisa exploratória pode-se desenvolver 

conceitos de forma mais clara, estabelecendo prioridades, desenvolvendo definições 

operacionais para que se possa melhorar o planejamento final da pesquisa.  A pesquisa 

exploratória tem como característica a utilização de metodologias não-estruturadas, baseadas 

em pequenas amostras que proporcionam insights e uma melhor compreensão do problema 

(MALHOTRA, 2001). 
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Nesta fase foram levantadas informações específicas para cada construto teórico que 

estão em análise na pesquisa. Para isso, foi realizada uma desk research nos principais meios 

acadêmicos em relação à pesquisa de marketing, entre eles o ProQuest, Periódicos Capes, 

EBSCOhost, LexisNexis Academic, dos quais foram coletados e utilizados na construção 

teórica deste trabalho artigos publicados nos mais importantes journals da área, além de livros 

relevantes para a literatura abordada.  

Em seguida, foram feitas entrevistas semi-estruturadas com os gerentes e funcionários 

de linha de frente dos hotéis, juntamente com possíveis complementos na revisão 

bibliográfica.  As entrevistas semi-estruturadas representam uma comunicação verbal entre 

duas ou mais pessoas, com um grau de estruturação flexível (DENKER, 2000). Para 

Richardson (1999), a entrevista é uma técnica importante que permite o desenvolvimento de 

uma relação mais próxima entre as pessoas e possibilita obter informações detalhadas que são 

utilizadas na análise qualitativa. 

Este procedimento foi executado com os seguintes objetivos: 

(i) apresentar aos gerentes a pesquisa, seu objetivo, provável cronograma e 

implicações. Seu papel era deixar o entrevistado com a clara noção das 

pretensões da pesquisa, de forma que permitisse a execução da mesma no 

hotel, além de tentar captar informações sobre qual a política do hotel 

relacionada à interação entre seus funcionários e os hóspedes, no que é que 

são treinados, qual ênfase se dá e em que; 

(ii) obter informações iniciais, segundo os gerentes, por meio de perguntas 

específicas sobre a utilização ou não de gerenciamento de impressões por 

parte dos funcionários de linha de frente;  
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(iii) obter informações, segundo os próprios funcionários, sobre suas atividades 

e se nelas podem ser reconhecidas táticas e estratégias de gerenciamento de 

impressões utilizadas quando interagem com os clientes;  

(iv) corroborar a utilização do bloco de gerenciamento de impressões no 

instrumento de coleta de dados, uma vez constatado, por meio da análise de 

conteúdo, que estes funcionários praticam os comportamentos relacionados 

ao construto;  

(v) proporcionar maior consistência às análises estatísticas que tentam 

responder às perguntas de pesquisa e, principalmente, ao objetivo geral 

deste estudo.   

Para as entrevistas semi-estruturadas foi adotada uma amostragem não-probabilística 

intencional por julgamento. Segundo Cooper e Shindler (2003), quando usada nos estágios 

iniciais de um estudo exploratório, esta amostra é apropriada. Foram selecionados os gerentes 

que são os responsáveis pela gestão dos funcionários de linha de frente, como também, os 

próprios funcionários que lidam diretamente com os clientes.  As entrevistas foram realizadas 

de forma direta, pessoalmente, uma pessoa abordada de cada vez.  

A seguir apresentam-se dois quadros, 1(3) e 2(3), com os roteiros das entrevistas com 

as perguntas para gerentes e funcionários de linha de frente. É necessário destacar que este 

roteiro teve como propósito representar um guia dos contextos que foram abordados pelo 

entrevistador e entrevistado, já que a entrevista escolhida foi a semi-estruturada. 
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1. O Sr.(a) conhece o Gerenciamento de Impressões? 

2. Qual a imagem que o hotel deseja passar aos hospedes? Quais os aspectos utilizados pelo hotel para 
estabelecer sua imagem junto aos hóspedes? 

3. Quando os hóspedes compram os serviços do hotel, o que especificamente eles estão buscando na sua 
opinião? Lazer? Conforto? Status? Outros? 

4. O hotel já efetuou pesquisas junto aos hóspedes acerca do desempenho dos funcionários de 
   linha de frente? 
5. O Sr.(a) acredita que a performance dos funcionários do hotel pode influenciar a qualidade percebida pelos 

hóspedes? Como e por que? 
6. Na sua opinião, o que é preciso para que funcionários de linha de frente transmitam uma boa imagem aos 

hóspedes, no que diz respeito as suas atividades? 
7. Quais as ações, atitudes, comportamentos que o senhor identificaria como positivas para a transmissão de 

uma boa imagem da prestação dos serviços pelos funcionários? 
8. Nos treinamentos dados aos funcionários de linha de frente, quais atitudes, comportamentos e posturas são 

enfatizadas em relação ao trato com o hóspede? 
 

Quadro 1(3) - Roteiro da Entrevista com Gerentes 
Fonte: elaborado pelo autor, 2004. 

 

1. Qual a freqüência que o senhor (a) interage diretamente com os hóspedes do hotel? 

2. Na sua opinião, qual a imagem que o hotel deseja transmitir com seus serviços aos hóspedes durante sua 
estadia? 

3. De acordo com suas atividades, quais as ações necessárias para que você possa contribuir com esta 
transmissão de imagem que o hotel deseja? Você se sente participando diretamente desta tarefa? 

4. O Senhor (a) acredita que sua performance pode influenciar a qualidade percebida pelos hospedes e sua 
conseqüente satisfação sobre o serviço prestado? Como e por que? 

5. Quais as ações, atitudes, comportamentos que o senhor (a)  identificaria como positivas para a transmissão de 
uma boa imagem aos hospedes quando o sr esta prestando o serviço? 

6. Nos treinamentos dados ao Senhor (a), quais atitudes, comportamentos e posturas são enfatizadas em relação 
ao trato com o hóspede? 

7. O Senhor (a) acha que estas posturas, atitudes e comportamentos ajudam a passar uma melhor imagem para o 
hospede? Essas ações facilitam a sua interação com os hóspedes? De que maneira? 

8. Como o senhor(a) reage a uma situação desconfortável com o hospede no exercer de suas atividades? 

9. Qual a importância que o senhor da a aparência física, estado de humor, linguagem corporal, olhar, entre 
outros na interação com o hospede? Por que?  

Quadro 2(3) - Roteiro da Entrevista com Funcionários de linha de frente 
Fonte: elaborado pelo autor, 2004. 

Vale ressaltar que os roteiros acima apresentados representam o núcleo de perguntas 

mais importantes feitas aos entrevistados.   

Para avaliar os dados coletados das entrevistas, foi realizada uma análise de conteúdo 

com o objetivo de capturar as principais informações a respeito do conhecimento dos gerentes 
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e funcionários sobre gerenciamento de impressões, se estes indivíduos gerenciam seus 

comportamentos a fim de passar uma melhor impressão aos hóspedes, a forma como é gerido 

o trabalho dos funcionários de linha de frente, bem como as possíveis pesquisas internas sobre 

a performance destes aos olhos dos hóspedes.   

Segundo Cooper e Schindler (2003) e Kassarjian (1977), a análise de conteúdo 

descreve científica, objetiva, sistemática, quantitativamente o conteúdo de uma comunicação. 

Este tipo de análise pode ser conduzida em textos escritos, discursos transcritos, interações 

verbais, imagens visuais, caracterizações, comportamentos não verbais, eventos audíveis, ou 

qualquer tipo de mensagem (NEUENDORF, 2002). 

As técnicas para análise de conteúdo são várias: análise de avaliação, categorial, da 

enunciação, da expressão, das relações e a análise interpretativa do discurso. A técnica 

utilizada neste trabalho foi a análise interpretativa do discurso. Este tipo de análise consiste 

em um conjunto de técnicas que procura inferir as condições de produção do discurso e em 

que condições interferem no discurso, a partir da utilização de métodos de análise 

predominantemente interpretativos (BARDIN, 1977).  

Considera-se que a análise interpretativa do discurso das entrevistas se revela um meio 

útil para a compreensão das posições e responsabilidades de gerentes e funcionários de linha 

de frente de hotéis, já que representam atores importantes na prestação de serviços em 

hospitalidade.  

3.2.1.1 Procedimentos de coleta da fase exploratória 

Foram entrevistados nesta fase 20 funcionários, dos quais 4 eram gerentes gerais e os 

16 restantes eram funcionários de linha de frente entre eles, recepcionistas, mensageiros, 

camareiras e garçons, em 5 grandes hotéis da região metropolitana do Recife. Estes 

entrevistados serão representados pelas nomenclaturas E1 - E20 nas análises dos dados.  
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O período para a realização destas entrevistas foi durante todo o mês de julho de 2004, 

todas elas previamente agendadas e autorizadas pelos gerentes. Tal procedimento foi 

conduzido pelo próprio autor e gravado com a devida permissão dos entrevistados e ainda 

com o reforço e garantia da não utilização das informações obtidas para outros fins, senão 

acadêmicos.  

Geralmente por estarem em seu horário de trabalho, os entrevistados não tinham muito 

tempo disponível. Isso foi pensado anteriormente à execução das entrevistas, o que implicou, 

mesmo considerando uma estrutura semi-estruturada, na qual não se tem um fim definido da 

conversa, uma redução da quantidade de perguntas. A duração de cada entrevista teve uma 

média de 15 minutos, tempo satisfatório diante do contexto no qual o procedimento acontecia. 

Os dois roteiros semi-estrurados que foram utilizados, para gerente e funcionário de linha de 

frente, encontram-se na íntegra no anexo C. 

 

3.2.2 Segunda fase - natureza descritiva 

Nesta fase do estudo foram utilizadas técnicas de pesquisa quantitativas a fim de se 

coletar informações relevantes ao estudo. Foram empregadas técnicas estatísticas de forma a 

validar as ações como o pré-teste do questionário, a definição da amostra da pesquisa, a coleta 

de dados, tabulação e análise das informações. 

Para Malhotra (2001) a fase descritiva caracteriza-se por prover descrições sobre 

determinado objeto de estudo.  Dentre seus objetivos, pode-se enquadrar a caracterização de 

grupos relevantes e a estimativa de percentual numa população sobre determinado 

comportamento, ou ainda, a identificação do grau de associação entre variáveis. 
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3.2.2.1 Universo e amostra 

 

Universo é o grupo total de pessoas do qual se necessita obter informações 

(MAcDANIEL; GATES, 2003). O universo deste trabalho para a etapa descritiva é o grupo 

total de hóspedes dos hotéis identificados na região metropolitana do Recife no ano de 2004.  

Segundo a ABIH – Pernambuco (ABIH, 2004), existem 60 hotéis associados no estado. 

A amostra apresenta-se como subgrupo de elementos do universo que fizeram parte do 

estudo. O procedimento de amostragem pode ser probabilístico e não-probabilístico 

(MALHOTRA, 2001).  Para a aplicação dos questionários com os hóspedes também foi 

adotada uma amostragem não-probabilística por julgamento. O tipo de amostra utilizada foi a 

não-probabilística.  Para Cooper e Schindler (2003), com uma amostra do tipo não-

probabilística o pesquisador pode decidir de forma arbitrária ou consciente os elementos a 

serem considerados na amostra.   

Uma das razões para a escolha deste método está na seleção não aleatória dos hotéis 

que foram pesquisados.  Consideraram-se todos os clientes então hospedados nos hotéis 

escolhidos. Estes hotéis foram selecionados pelo autor de acordo com a classificação por 

estrelas (quatro e cinco estrelas), o fato de serem representantes da ABIH-PE, como também o 

fator da acessibilidade.  Naturalmente, por conseqüência desta escolha não aleatória, cada 

elemento da população não teve a mesma oportunidade de ser incluído na amostra. O custo e 

tempo limitados não deveriam um fator crucial na pesquisa, mas é sabido que são aspectos 

extremamente limitadores para amostras probabilísticas, o que justificou mais uma vez a 

escolha do método não-probabilístico. 

Para a definição do tamanho da amostra, o autor utilizou como referência ao tamanho 

de amostras coletadas em pesquisas semelhantes, além de outros estudos, nos quais 

pesquisadores se basearam em um número médio de itens do instrumento de coleta de dados, 
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no caso desta pesquisa, 21 itens, estabelecendo-se, portanto, um número em torno de 150 a 

200 elementos para a amostra (CHURCHILL; FORD; WALKER, 1974; HOLBROOK, 1978; 

SAXE; WEITZ, 1982; WESTBROOK, 1987; PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 

1988; OLIVER; SWAN, 1989; SPRENG et al, 1996). Deve-se observar que o tamanho exato 

da amostra sofreu uma variação entre 150 e 210 de acordo com o andamento da pesquisa nos 

respectivos hotéis selecionados, no que diz respeito principalmente à taxa média de ocupação 

durante o período da pesquisa e a acessibilidade do pesquisador aos elementos, para os quais 

foram aplicados os questionários.   

 

3.2.2.2 Instrumento de coleta de dados 

 

Segundo Malhotra (2001), elaborar o instrumento de coleta de dados é um aspecto de 

crucial importância para que se consiga obter as informações desejadas, em uma pesquisa.  

Para facilitar o processo de aplicação dos questionários, no sentido de efetuar 

perguntas compreensíveis para os respondentes, foram utilizadas escalas previamente 

desenvolvidas (as de qualidade percebida e satisfação) por outros pesquisadores e já 

consolidadas em pesquisas de marketing, com exceção da escala de gerenciamento de 

impressões.  A seguir, é apresentado um quadro com todas as escalas que foram utilizadas na 

pesquisa: 

Escala Fonte Itens Formato 
Freqüência da utilização de táticas e 

estratégias de gerenciamento de 
impressões. 

Hinkin, 1998. 9 
 

Likert 5 pontos  

 
SERVQUAL 

 

Parasuraman, Zeithaml e Bitner, 
1985. 9 

 
Likert 7 pontos 

 
 

SATISFAÇÃO 
 

Oliver, 1997. 3 
 

Likert 7 pontos 
 

 
Quadro 2 (3) – Escalas utilizadas no instrumento de coleta de dados 

Fonte: elaborado pelo autor, 2004. 



    78

A escala de freqüência da utilização de táticas e estratégias de gerenciamento de 

impressões desenvolvida por Hinkin (1998) só foi utilizada no contexto norte americano e 

validada através do trabalho de Bolino e Turnley (1999). Tem como objetivo, identificar a 

freqüência de comportamentos de gerenciamento de impressões através da utilização de 

estratégias e táticas de gerenciamento de impressões por parte dos funcionários que lidam 

diretamente com clientes.  

A escala original foi adaptada para aplicação nesta pesquisa. Quando concebida, a 

escala com as afirmações de freqüências de determinados comportamentos era dirigida aos 

próprios funcionários, enquanto nesta pesquisa, a escala foi aplicada para os hóspedes dos 

hotéis indicarem, baseados em suas percepções, a freqüência destes comportamentos durante 

sua estadia. 

As cinco dimensões de qualidade desenvolvidas por Parasuraman, Zeithaml e Berry 

(1985) são consideradas fundamentais na análise da performance do funcionário de linha de 

frente pelo hóspede. Como já foi visto anteriormente, funcionários em contato direto com 

clientes têm impacto direto na maioria das cinco dimensões de qualidade, portanto, tornando-

se cabível a utilização desta escala para mensuração da qualidade percebida. As variáveis 

utilizadas naturalmente relacionavam-se à performance dos funcionários de linha de frente. 

Para identificar a satisfação ou não do cliente em relação ao serviço prestado pelo 

funcionário de linha de frente, foi adotada a escala desenvolvida por Oliver (1997). A escala é 

originalmente composta por 12 itens, e neste estudo foram utilizados 3 itens, já que apenas a 

dimensão de performance foi considerada, por ser diretamente relacionada com as atividades 

executadas pelos funcionários de linha de frente. 

Como exposto acima, a escala utilizada para estes três blocos foi a Likert. Esta escala 

requer que o respondente indique seu grau de concordância ou não em relação a uma série de 

afirmações e indagações relacionadas ao objeto (AAKER, 2001). No caso da escala de 
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gerenciamento de impressões, foi requerido que os respondentes indicassem suas percepções 

acerca da freqüência de alguns comportamentos relacionados ao construto, durante sua 

estadia. 

Portanto, o referido instrumento de coleta de dados foi composto por 3 blocos 

principais representando os construtos teóricos da pesquisa e mais um bloco com informações 

demográficas: o primeiro trata da qualidade percebida em relação ao serviço prestado pelos 

funcionários de linha de frente; o segundo diz respeito à satisfação dos hóspedes em relação à 

performance destes funcionários; o terceiro trata da percepção (hóspedes) relacionada à 

freqüência com a qual funcionários de linha de frente se comportam em situações específicas 

quando se relacionam diretamente com os hóspedes. O quarto bloco refere-se às variáveis 

demográficas dos entrevistados, definidas com base nos autores Richardson (1999), Malhotra 

(2001) e Cooper e Schindler (2003). 

 

3.2.2.3 Pré-teste do instrumento de coleta de dados 

Para Cooper e Schindler (2003) o pré-teste tem o papel de assegurar que o 

questionário consiga captar as informações que precisam ser obtidas pelo pesquisador, 

corrigindo-o se registrado falhas nas perguntas. Os questionários para esta pesquisa foram 

submetidos a pré-testes no primeiro hotel selecionado.   

Devido ao grande número de hóspedes presentes neste local, retomar a pesquisa após 

este procedimento não se mostrou um problema. A amostra de foi de 20 questionários, 

entretanto, foi devidamente analisada e descartada da amostra final. O tempo médio de 

preenchimento dos questionários variava entre 5 e 7 minutos. O pré-teste foi realizado no dia 

2 de julho de 2004 no restaurante do referido hotel, durante o  café da manhã que começava as 

6h e terminava às 10h do mesmo período. Aspectos relevantes para o desenvolvimento da 

coleta de dados foram observados: 
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• Do ponto de vista logístico, o pesquisador logo percebeu que cada hotel teria sua 

particularidade quanto à localização do restaurante, o tamanho do restaurante, a 

distribuição das mesas no local (afastadas ou muito próximas uma das outras). Isso 

considerando a autorização por parte do gerente para uma abordagem pessoal e direta 

nas mesas. Caso não fosse autorizado, teria que ficar à porta do restaurante solicitando 

aos respondentes que me entregassem os questionários quando terminassem sua 

refeição. 

•  A rápida explicação sobre o que se tratava a pesquisa se mostrou parte relevante para 

os respondentes, já que, de alguma forma, eles ganhavam tempo não tendo que ler a 

parte introdutória do questionário. Da mesma forma, esta parte escrita introduzindo a 

pesquisa seria de grande valia para àqueles hotéis onde a presença e abordagem direta 

do pesquisador não fossem autorizadas. 

• As cinco últimas afirmações do bloco referente ao comportamento (gerenciamento de 

impressões) dos funcionários de linha de frente apresentaram certa dificuldade por 

dois aspectos: primeiro de compreensão, pois alguns respondentes mencionaram que 

precisavam ler mais de uma vez o item para entendê-lo; segundo, como estas cinco 

afirmações tratavam de comportamentos conseqüentes a fatos negativos ocorridos, a 

maioria deles mencionava que não poderia responder, pois não tinham presenciado ou 

participado de tal situação. Isto implicou em duas observações: (i) o pesquisador 

acrescentou na introdução deste bloco a frase “caso não identifique algum destes 

comportamentos, ignore a pergunta”; (ii) como foi dada esta opção de ignorar a 

pergunta, o pesquisador previu que caso a maioria dos respondentes precederiam desta 

forma, a viabilidade para cálculos estatísticos para este bloco poderia estar 

comprometida.  Mesmo assim, o pesquisador decidiu manter os itens. 
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3.2.2.4 Coleta de dados 

 

Após a realização do pré-teste, a coleta de dados foi executada entre o dia 5 de julho 

de 2004 e 15 de outubro do mesmo ano. Esperando uma variação do tamanho da amostra, ao 

final do processo de coleta, 207 questionários tinham sido aplicados pelo pesquisador em 6 

grandes hotéis da região metropolitana do Recife, que serão mantidos no anonimato nessa 

pesquisa. A aplicação dos questionários aconteceu das 6h às 10h da manhã, durante a primeira 

refeição dos hóspedes, todos os dias da semana. A média da aplicação dos questionários 

variava de acordo com a ocupação do hotel naquele período. O acesso direto ao restaurante e 

aos hóspedes dependia da autorização do gerente do hotel. Aqueles nos quais foram 

autorizadas a presença e a abordagem direta do pesquisador tiveram melhor resultado. O 

pesquisador, percebendo no pré-teste do instrumento certo desconforto de alguns 

respondentes com a abordagem na hora de sua refeição, tomou a iniciativa de oferecer brindes 

(canetas estilizadas e chaveiros regionais) como forma de “confortá-los” e sentirem-se mais 

simpáticos e dispostos a responder o questionário, o que de fato aconteceu.  

O período longo da coleta de dados pode ser justificado por ter sido realizada na baixa 

temporada, exceto o mês de julho. Alguns dos hotéis tinham fraco aproveitamento nas 

aplicações devido à falta de ocupação por parte dos hóspedes. Portanto para se atingir um 

número satisfatório em relação à amostra, a pesquisa se estendeu por quase 4 meses. 

 

3.2.2.5 Tratamento estatístico dos dados 

 

As técnicas estatísticas utilizadas na análise foram: estatísticas descritivas (média e 

distribuição de freqüência); análise de confiabilidade (alfa de Cronbach) (CRONBACH, 
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1951), análise fatorial (HAIR et al., 1998) e análise de correlação utilizando o coeficiente de 

medida Gamma (HAIR et al., 1998).  

A análise descritiva utilizou-se das médias e da distribuição de freqüências das 

variáveis com objetivo de obter um conhecimento preliminar do banco de dados, inclusive 

suas falhas. Para Malhotra (2001), esta análise dever ser efetuada de forma preliminar na 

pesquisa, pois descreve a análise básica dos dados. 

A análise de confiabilidade é uma maneira de se avaliar as medidas utilizadas no 

instrumento de coleta de dados, isto é, se as variáveis específicas de cada bloco dizem mesmo 

respeito ao construto que está sendo mensurado. Esta técnica que verificou a consistência 

interna de um conjunto de itens é representada pelo coeficiente alfa de Cronbach. 

(CHURCHILL, 1979). Este coeficiente deve ser a primeira medida a ser mensurada para 

avaliar a qualidade do instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa.  O índice ideal 

para o coeficiente, segundo Churchill (1979) seria entre 0,9 e 0,95, embora medidas até 0,70 

seja aceitáveis. 

A análise fatorial foi utilizada objetivando verificar o número de dimensões 

relacionadas a um determinado construto, ou então, para sugerir novas dimensões conceituais, 

excluindo-se as cargas fatoriais em duplicidade (valor mínimo 0,5, e a diferença mínima 

aceitável entre dois fatores de 0,1) até verificando se as dimensões existentes em pesquisas 

anteriores são confirmadas em outros estudos (HAIR et al., 1998). Quando os resultados 

forem exibidos posteriormente, será explicada a utilização da análise fatorial confirmatória 

em um dos três construtos teóricos da pesquisa exploratória e confirmatória.  

Por fim, a análise de correlação com o coeficiente de medida Gamma foi a última 

técnica utilizada. Este termo de correlação, na prática, é usado para exprimir não só resultados 

de circunstâncias quantitativas, mas também para afirmar a existência de uma conexão entre 

variáveis ou itens. Representa uma especificação da concomitância de variações. No caso do 



    83

coeficiente Gamma, essa representação da existência de uma conexão é ilustrada de forma 

ordinal (SAS/STAT, 1990). Nesta pesquisa, o coeficiente foi utilizado para tentar demonstrar 

a existência de uma correlação ou influência dos comportamentos de gerenciamento de 

impressões com a qualidade percebida e satisfação no processo da entrega dos serviços. 

O próximo capítulo apresenta as análises descritivas e multivariadas resultantes do 

banco de dados desta pesquisa.  
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4 Análises dos resultados 
 
 
 

Este tópico apresenta os resultados obtidos das análises dos dados. Todas as 

informações coletadas foram organizadas em um banco de dados eletrônico rodados no 

software estatístico Statical Package for the Social Science – SPSS, versão para o Windows 

11.0. 

 

4.1 Estatísticas Descritivas 

As estatísticas descritivas utilizadas neste trabalho são representadas pela média e 

freqüência percentual dos resultados obtidos. Apresenta-se também o cálculo do coeficiente 

alfa de Cronbach das escalas utilizadas para verificar a confiabilidade das mesmas 

(CRONBACH, 1951). 

 

4.1.1 Características demográficas dos respondentes 

Os gráficos exibidos abaixo expõem os resultados obtidos com as análises de 

freqüência para os itens referentes ao gênero e idade dos hóspedes entrevistados.  
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O gráfico 1(4) demonstra o número de homens e mulheres hospedados nos hotéis 

pesquisados, e o gráfico 2(4), apresenta as idades de 24 a 56 anos para os entrevistados, como 

preponderantes.  Os homens representaram 59,5% dos respondentes, enquanto as mulheres, 

40,5%.  Este relativo equilíbrio parece demonstrar o crescimento da participação feminina nas 

empresas, considerando que a maioria dos entrevistados estava na cidade a negócios.  86% 

dos respondentes representam os respondentes com idade entre 24 a 56 anos. 

 No que se refere à escolaridade dos respondentes, 54,6% possui nível superior, 

enquanto 27,5% são pós-graduados. Apenas 14% dos entrevistados possui 1º ou 2º grau 

completo, valores expostos no gráfico 3(4). Os números podem ser justificados por conta da 

pesquisa ter sido realizada em hotéis com padrão 4 ou 5 estrelas. Quanto ao estado civil dos 

respondentes, o gráfico 4(4) ilustra que 65% são casados, 23,6% solteiros e 7,9% divorciados.  
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 Gráfico 3(4): Escolaridade                                      Gráfico 4(4): Estado Civil 
           Fonte: Pesquisa de Campo (2004)                                           Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 
 
 
    A renda familiar dos respondentes reforça o potencial do mercado de negócios na 

cidade do Recife. 80,4% dos hóspedes abordados possuem renda mensal de R$ 3,120,00 reis 

ou mais, como demonstra o gráfico 5(4). Mesmo a maioria das empresas bancando a viagem 

deste hóspede, o trade turístico da cidade poderia atraí-lo de maneira que gaste o seu próprio 

dinheiro em restaurantes, eventos, entre outros.   
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Da mesma forma, o gráfico 6(4) apresenta que grande parte dos entrevistados na 

pesquisa estava na cidade a negócios, 59,2%, enquanto 31,1% estava a passeio. Cabe aqui 

salientar que 9,7% dos hóspedes entrevistados estavam no Recife por outro motivo. Destaque 

para o motivo de saúde verificado em alguns questionários. Recife, que tem um dos maiores e 

mais importantes pólos médicos do país, também pode explorar este tipo de turismo e 

pesquisar sobre sua potencialidade para o incremento da atividade turística na cidade em 

diversos setores. 
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 No que diz respeito à freqüência de hospedagem dos entrevistados, 55,6% 

encontravam-se pela primeira vez na cidade. Um pouco mais de 30% estavam se hospedando 

no Recife pela 3ª vez ou mais. O gráfico 7(4) pode ser interpretado de forma a confirmar o 

turismo de negócios como um mercado bem consolidado, já que a maioria dos entrevistados 

estava na cidade por este motivo, mas também a alta percentagem dos hóspedes que estavam 

no Recife pela primeira vez revela uma grande potencialidade para ser explorada não só no 

mercado de negócios, mas também para o lazer e outros motivos. 
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Gráfico 7(4): Freqüência de Hospedagem 

Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 

 Portanto, resumindo as informações acima expostas, o perfil predominante dos 

indivíduos entrevistados caracterizou-se por homens (59,5%), casados (65%), com idade entre 

25 e 45 anos (65%), curso superior (54,6%), de renda família superior a R$ 3.120,00 (80,4%). 

A maioria viajava a trabalho (59,2%) e estava hospedada na cidade pela primeira vez (55,6%).  

 Quanto aos funcionários de linha de frente que os hóspedes têm mais contato durante a 

prestação de serviços, a grande maioria (64,6%) tem contato freqüente com o(a) recepcionista. 

Logo em seguida, 23,8% dos entrevistados têm contato freqüente com os garçons ou 

garçonetes. 
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Gráfico 8(4): Freqüência de contato com funcionário 
Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 
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4.1.2 Análise Descritiva da Qualidade Percebida 

 O quadro 1(4) apresenta os itens que compõem a escala referente ao bloco do 

construto teórico qualidade percebida. 

Quadro 1(4) – Indicadores da Qualidade Percebida 

Itens Media (a) % Concorda (b) N 

1. Os funcionários deste hotel estão dispostos a ajudar os 
clientes. 6,20 93,7 206 

2. Os funcionários deste hotel têm o conhecimento necessário 
para responder às perguntas dos hóspedes. 5,65 84,5 206 

3. Os funcionários deste hotel têm uma aparência adequada a 
sua função. 6,32 94,2 206 

4. Os funcionários deste hotel compreendem as necessidades 
específicas de seus hóspedes. 5,68 83,6 207 

5. Os funcionários deste hotel estão sempre prontos para 
atender aos hóspedes. 6,19 91,7 205 

6. O comportamento dos funcionários deste hotel transmite 
confiança aos hóspedes. 6,12 91,8 207 

7. Você se sente seguro (credibilidade das ações) quando está 
lidando com os funcionários deste hotel. 6,00 91,2 205 

8. Os funcionários deste hotel são sempre corteses e 
educados com os hóspedes. 6,30 95,5 205 

9. Os funcionários deste hotel dispensam atenção pessoal aos 
hóspedes. 5,71 84,2 202 

(a) 1 = “discordo totalmente” a 7 = “concordo totalmente”. 
(b) % concorda = 5(concorda) a 7 (concordo totalmente) na escala de 7 pontos. 
“N” = numero total de questionários aplicados. 
Fonte: Pesquisa de Campo com o uso do questionário (2004) 

 

 O coeficiente alfa (CRONBACH, 1951) para este bloco do questionário foi de 0,91, 

representando uma boa confiabilidade da escala utilizada.  Neste caso, os itens incluídos na 

escala da qualidade percebida estão mensurando a performance do serviço prestado pelos 

funcionários de linha de frente dos hotéis, aspecto relevante aos olhos dos hóspedes 

entrevistados. O número de casos válidos para esta escala variou entre 202 e 207 

respondentes, conforme exposto no quadro. 

 Fica claro no quadro, em todos os itens, que as médias calculadas foram todas altas, 

considerando a escala de 7 pontos (variando de 1 – “discordo totalmente” a 7 – “concordo 

totalmente”), ou seja, indica uma concordância e a percepção dos hóspedes com as 
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afirmativas sobre qualidade da performance dos funcionários de linha de frente, destaque para 

o item 8, no qual 95% dos entrevistados concordam em relação a cordialidade e educação dos 

funcionários dos hotéis. A média para este item ficou em 6,3. 

Freqüências acima de 90% de concordância também foram encontradas nos itens 

relacionados a aparência, disposição em ajudar, responsividade no trabalho, confiança e 

segurança na prestação de serviços.  

Esta alta freqüência nestes aspectos pode ser considerada reflexo de como estes 

funcionários são tratados e treinados por seus gerentes e hotéis.  A importância dada aos 

funcionários fica evidente nas entrevistas feitas com estes gerentes, quando perguntados sobre 

o que é priorizado nos treinamentos dos funcionários e da importância da prestação de 

serviços para a satisfação do hóspede.  

 “A necessidade de tratá-los bem para que eles tratem bem os clientes” é uma das 

observações de um dos gerentes (E11). Treinamentos em motivação, na área psicológica e, 

principalmente, prepará-los para passar confiança para os clientes quando estão prestando o 

serviço.  

A necessidade de se transmitir e prestar um serviço “crível” (E1, E6 e E11) é aspecto 

unânime entre os gerentes. Tal constatação encontra respaldo em Bitner e Zeithaml (2003) 

quando estas atestam a necessidade de se investir em pessoas nas organizações, 

principalmente as prestadoras de serviços, pois suas habilidades técnicas e sociais podem 

afetar a qualidade percebida e satisfação dos clientes.  
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4.1.3 Análise Descritiva da Satisfação 

 Para a escala de satisfação foi encontrado o alfa de Cronbach (CRONBACH, 1951) de 

0.87 com média entre 205 e 206 casos.  A variação do número de casos respondidos neste 

bloco e no bloco anterior deve-se ou pela desatenção do respondente, ou por não ter 

compreendido a frase afirmativa.  

Percebe-se no quadro 2(4) que a freqüência média de concordância com as afirmativas 

sobre a satisfação do hóspede em relação aos serviços prestados pelos funcionários de linha 

de frente dos hotéis é acima de 90%, destaque para a alta satisfação relacionada aos serviços 

prestados de maneira geral com 93.2% de concordância e 6.16 de média numa escala de 7 

pontos.   

Quadro 2(4) – Indicadores de Satisfação 

Itens Media (a) % Concorda (b) N 

 1. O atendimento dos funcionários de linha de frente esta 
sendo ou foi excelente. 6,05 91,75 206 

2. Os funcionários deste hotel me atenderam/atendem da 
forma que eu esperava. 6,03 90,2 205 

3. De maneira geral, estou satisfeito com os serviços 
prestados pelos funcionários deste hotel. 6,16 93,2 206 

(a) 1 = “discordo totalmente” a 7 = “concordo totalmente”. 
(b) % concorda = 5(concorda) a 7 (concordo totalmente) na escala de 7 pontos. 
“N” = numero total de questionários aplicados. 
Fonte: Pesquisa de Campo com o uso do questionário (2004). 
 

De fato, estas informações são incontestáveis em termos numéricos, mas pode-se 

refletir em relação ao contexto no qual foi feita a pesquisa. A maioria dos entrevistados eram 

hóspedes de negócios, que permaneciam na cidade no máximo três dias e que, apesar de 

estarem se hospedando em hotéis de médio-grande porte, pagavam (ou suas empresas 

pagavam) tarifas “executivas”.  

A reflexão aqui sugerida é se esta alta satisfação, em relação ao serviço prestado pelos 

funcionários de linha de frente, não sofreria mudanças caso a totalidade dos entrevistados 

estivesse na cidade exclusivamente a passeio, para o lazer.  Quem viaja a negócios tem como 
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objetivo central da viagem reuniões, fechar acordos comerciais, entre outros. O foco não está 

no lazer, por isso, pode-se dizer que as maiores e mais importantes expectativas criadas por 

estes executivos estão nos negócios e não no descanso, no lazer. Ou seja, suas expectativas 

em relação à estadia e ao serviço que é prestado nos hotéis seriam menores àquelas criadas 

por um hóspede a lazer.  Um serviço padrão (o que era esperado foi cumprido, mas não 

superando expectativa) seria suficiente para satisfação de um hóspede de negócios. 

 

4.1.4 Análise Descritiva do Gerenciamento de Impressões 

 Os itens referentes ao construto gerenciamento de impressões são discutidos com base 

nos resultados da escala de 5 pontos apresentados no quadro 3(4). A escala indica a 

freqüência de comportamentos dos funcionários de linha de frente dos hotéis percebida pelos 

hóspedes. 
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Quadro 3(4) – Indicadores do Gerenciamento de Impressões 

Itens Media (a) % Concorda (b) N 

Os funcionários deste hotel cumprimentam os hóspedes, 
mostrando-se simpáticos. 
 

4,55 91,7 205 

Os funcionários deste hotel se mostram voluntários para 
ajudar quando existe a oportunidade. 
 

4,19 77,6 196 

Os comportamentos dos funcionários se mostram positivos e 
adequados às situações que lhes são requeridos. 4,34 85,9 198 

Os funcionários deste hotel, quando possível se mostram 
dispostos a desempenhar tarefas, cuja responsabilidade não é 
sua. 

3,93 69,1 188 

Os funcionários deste hotel se utilizam de comportamentos 
não-verbais (linguagem corporal) de forma que chame sua 
atenção positivamente. 

3,81 67,2 186 

Os funcionários deste hotel explicam um fato ocorrido de 
maneira imprópria, minimizando a seriedade deste fato, 
assegurando a tranqüilidade aos hóspedes. 

3,69 65,5 145 

Os funcionários deste hotel, quando possível oferecem 
compensações ao hóspede que vivenciou um acontecimento 
indesejável. 

3,63 64,2 134 

Os funcionários deste hotel justificam um acontecimento que 
criou desconforto, minimizando a gravidade deste 
desconforto. 

3,74 65,1 152 

Os funcionários deste hotel admitem a responsabilidade por 
um acontecimento indesejável e, ao mesmo tempo, procuram 
conseguir o perdão. 

3,85 69,6 138 

(a) 1 = “nunca se comporta” a 5 = “sempre se comporta”. 
(b) % concorda = 4(de vez em quando se comporta) e 5 (sempre se comporta) na escala de 5 pontos. 
“N” = numero total de questionários aplicados. 
Fonte: Pesquisa de Campo com o uso do questionário (2004) 
 

 O coeficiente alfa (CRONBACH, 1951) encontrado para esta escala foi de 0,83.  

Pode-se dizer que os 9 itens utilizados estão mensurando o construto gerenciamento de 

impressões, com uma adequada confiabilidade, segundo Malhotra (2001).   

Esta escala representava uma preocupação para o pesquisador por nunca ter sido 

utilizada e validada no Brasil, além da adaptação que sofreu para pesquisa, já que a original 

reportava aos funcionários sobre a freqüência de certos comportamentos por ele efetuados, e 

para esta pesquisa, as afirmativas foram reportadas para os hóspedes responderem, de acordo 

com suas percepções, a existência ou não destes comportamentos nos funcionários. 
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 Verifica-se nos casos pesquisados uma grande variação no número de respostas (N), 

entre 205 e 134.  Esta variação não tem a mesma justificativa dos dois blocos anteriormente 

apresentados.  Como foi dito na metodologia deste trabalho, foi dada a opção aos 

entrevistados de não responderem as afirmativas ilustrando comportamentos que eles não 

detectassem durante sua estadia, ou seja, caso ele não tivesse participado ou presenciado, por 

exemplo, um comportamento de desculpas, cujo funcionário se desculpa por algo que ocorreu 

de forma imprópria na prestação de serviços, ele tinha a opção de deixar a afirmativa sem 

resposta.  

E notório o menor registro de casos daqueles comportamentos relacionados a algo de 

negativo ocorrido durante a estadia do respondente, representados pelas táticas: de explicação, 

de restituição, de justificativa e de desculpas (145, 134, 152 e 138 respectivamente).  Quando 

percebidos pelos hóspedes, a freqüência de concordância que estes comportamentos de fato 

ocorreram apresentou uma média de 66,1%, enquanto a média para as respostas na escala foi 

de 3,72.   

A partir destes números, podem-se fazer as seguintes observações: 

(i) a de que realmente, durante a estadia do hóspede, não foi percebido 

comportamentos decorrentes de algum acontecimento negativo seja com os 

equipamentos dos hotéis ou com a prestação de serviços dos funcionários de 

linha de frente; 

(ii) da mesma forma, pode-se questionar o tempo de avaliação que os hóspedes 

tinham era em torno de três dias (tempo de estadia), tempo insuficiente se 

compararmos a utilização da escala original e validada por Hinkins (1998), 

quando esta solicitava a constatação dos comportamentos durante os últimos 

6 meses, ou seja, a adaptação feita pelo pesquisador correu este risco, já que 
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não se tratava de uma pesquisa longitudinal e o tempo médio de 

permanência dos hóspedes não passava de três dias; 

(iii) e como relatam Rosenfeld, Giacalone e Riordan (1995), a maioria dos 

comportamentos de gerenciamento de impressões que se pratica é algo 

automático, acontece sem ou com uma pequena atenção do que se está 

fazendo ou falando, são atividades inconscientes. E quando perguntados, os 

indivíduos pouco sabem se praticam ou não estes comportamentos no 

cotidiano.  

A partir dos números acima apresentados, pode-se perceber esta dificuldade de 

percepção que é relativamente maior para comportamentos conseqüentes de algo negativo.   

 Já para as estratégias de exemplificação e insinuação, e as táticas de adaptar-se à 

situação e comportamentos não-verbais apresentaram números mais expressivos no que se 

refere à percepção dos hóspedes. Destaque para a estratégia de insinuação (“Os funcionários 

cumprimentam os hóspedes, mostrando-se simpáticos”) e a tática de adaptar-se a situação 

(“Os comportamentos dos funcionários se mostram positivos e adequados às situações que 

lhes são requeridos”.) que apresentam freqüência de concordância de 91,7% e 85,9% 

respectivamente, e média de 4,55 e 4,34 para uma escala de 5 pontos. 

 É de grande relevância que se compreenda que a única comparação feita nesta análise 

descritiva está entre as diferenças de percepção de comportamentos. A variação do número de 

respostas obtidas, neste tipo de análise, não afeta a interpretação, meramente descritiva, ou 

seja, o fato de terem sido encontradas 206 respostas no bloco de qualidade percebida, sob o 

ponto de vista deste tipo de análise, independe se só foram obtidas 134 respostas no bloco de 

gerenciamento de impressões. 



    95

 Já nas próximas análises, tanto a fatorial, como a análise de correlação, utilizando o 

coeficiente Gamma, só foram utilizados os casos com todas as respostas completas.  Este 

procedimento se torna viável automaticamente na inserção do banco de dados no SPSS. 

 

4.1.5 Análise Fatorial 

O objetivo da realização da análise fatorial consiste em identificar variáveis ou fatores 

que podem ser utilizados para explicar fenômenos complexos (CHURCHILL, 1999); é 

utilizada para representar relações entre diversas variáveis inter-relacionadas (NORUSIS, 

1994).  

Neste estudo teve como propósito verificar a existência de diferentes dimensões da 

qualidade percebida, satisfação e principalmente gerenciamento de impressões.  Ou seja, 

buscou-se a elaboração de novas variáveis a partir dos fatores encontrados. Estas novas 

dimensões também foram relevantes para as análises de correlação entre os construtos 

teóricos desta pesquisa. 

Para cada nova dimensão constatada, foi calculado o alfa de Cronbach, demonstrando 

que a dimensão era consistente em termos de confiabilidade.  

A rotação Varimax foi adotada neste procedimento.  Em relação à composição dos 

fatores, foram consideradas as variáveis com carga fatorial maior que 0,5, que não 

apresentassem duplicidade.   

Entretanto, algumas das rotações apresentaram a variância total explicada abaixo dos 

70%, o que levou o pesquisador a induzir, em determinado bloco, a geração de mais um fator 

para que a variância total atingisse uma porcentagem aceitável.  Verifica-se neste contexto 

dois tipos de análise fatorial: a exploratória e a confirmatória. A exploratória é aquela que se 

considera os resultados obtidos por meio da primeira rotação, no qual o pesquisador não 

interfere. Já a confirmatória representa a análise que foi interpelada pelo autor após a primeira 
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rotação, com o objetivo de se alcançar resultados estatisticamente mais consistentes (HAIR et 

al., 1998).  

O KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) que é o índice que verifica se as correlações entre as 

variáveis são adequadas para o teste, também foi utilizado.  Quanto mais próximo de 1 melhor 

é a sua medida..Valores abaixo de 0,50 foram considerados inaceitáveis. 

Outra medida avaliada na análise fatorial é o Bartlett’s Test of Sphericity. É usada para 

testar a hipótese que a matriz é uma Matriz Identidade (termos diagonais = 1; fora das 

diagonais = 0).  Se a hipótese que a matriz de correlação é do tipo identidade não puder ser 

rejeitada, outro tipo de análise deve ser considerado (NORUSIS, 1994).  Nesta pesquisa, todas 

as análises apresentadas a seguir atenderam às exigências em relação ao Barlett’s Test. 

 

4.1.5.1 Análise Fatorial da Escala de Qualidade Percebida 
 
 
 A primeira análise fatorial foi aplicada no bloco “qualidade percebida” do instrumento 

de coleta de dados. A construto possui 9 itens.  

A primeira rotação gerou um único fator. O pesquisador observou que, mesmo 

obtendo números satisfatórios com esta análise, a composição do fator não fazia sentido de 

acordo com procedimentos teóricos adotados por Parasuraman et al (1985;1988) para a 

elaboração das dimensões do SERQUAL. 

Desta forma, o pesquisador efetuou duas novas análises, agora induzindo o 

aparecimento de 2 fatores e 3 fatores, respectivamente, desconsiderando o eingevalue maior 

que 1, na tentativa de se obter melhores resultados tanto numéricos, quanto teóricos, no 

sentido de gerar dimensões mais adequadas.  

Após estas tentativas, a análise que gerou três fatores apresentou resultados numéricos 

e teóricos mais adequados. Foram excluídos dois itens, devido às cargas de duplicidade (“Os 
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funcionários deste hotel compreendem as necessidades específicas de seus hóspedes” e “Os 

funcionários deste hotel transmitem confiança aos hóspedes”). 

A seguir, o quadro 4(4) ilustra os números: 

Quadro 4(4) – Fatores para Qualidade Percebida 

Fatores Itens F1 F2 F3 Alfa 
Os funcionários deste hotel estão dispostos a 
ajudar os clientes. 0,865   

Os funcionários deste hotel estão sempre 
prontos para atender aos hóspedes. 0,816   1 
Os funcionários deste hotel são sempre 
corteses e educados com os hóspedes. 0,761   

0,88 

Os funcionários deste hotel têm uma 
aparência adequada a sua função.  0,849  

Os funcionários deste hotel têm o 
conhecimento necessário para responder às 
perguntas dos hóspedes. 

 0,773 
 

2 
Você se sente seguro (credibilidade das ações 
dos funcionários) quando está lidando com os 
funcionários deste hotel. 

 0,610 
 

0,79 

3 Os funcionários deste hotel dispensam 
atenção pessoal dos hóspedes. -  

 0,949 - 
 Método de extração: Principal Component Analysis. 
 Método de Rotação: Viramax with Kaiser Normalization. 
 Fonte: análises multivariadas aplicadas ao banco de dados da dissertação (2004). 
 

 A variância total explicada pelos dois primeiros fatores é de 73%. O primeiro fator é 

composto de 3 itens e representa a dimensão aqui denominada “sensibilidade dos 

funcionários”. O alfa encontrado para esta dimensão foi de 0,88, índice de confiabilidade 

altamente satisfatório.  

A segunda dimensão, denominada “credibilidade dos funcionários”, foi representada 

também por 3 itens, com o coeficiente de confiabilidade interna, alfa 0,79, enquanto o terceiro 

fator foi gerado com um único item, apresentando carga fatorial 0,949.  

A medida KMO também apresentou um valor de 0,88, atestando a adequacidade da 

análise fatorial, em que valores altos, entre 0,5 e 1,0, indicam que a análise é apropriada 

(MALHOTRA, 2001).   
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 Portanto, de um total de 7 itens para a qualidade percebida, foi possível constatar duas 

dimensões para este construto, “sensibilidade dos funcionários” e “credibilidade dos 

funcionários”.  

 

4.1.5.2 Análise Fatorial da Escala de Satisfação 

 A segunda escala analisada é a de satisfação composta por 3 itens. Cada um dos 3 

itens indicadores de satisfação (de 12 itens da escala original de Oliver (1997)), que se 

relacionavam ao serviço prestado pelos funcionários de linha de frente, foi avaliado 

resultando, como era de se esperar, em um único fator. O propósito desta análise foi a 

ratificação da adequacidade destes itens, já que o pesquisador os selecionou de acordo com o 

que se propunha o trabalho, o que acabou acontecendo, já que formaram uma única dimensão. 

A variância total descrita pelo fator é de 80,5% e o índice KMO é de 0,71.  A análise 

de confiabilidade da escala indicou um coeficiente alfa de 0,87. As cargas fatoriais variam de 

0,872 a 0,932. A escala apresenta índices considerados satisfatórios, conforme revela a 

Quadro 5(4). 

Quadro 5(4) – Fator para Satisfação 

Fator Itens F1 Alfa 
O atendimento dos funcionários de linha de frente está sendo ou foi 
excelente. 0,872 
Os funcionários deste hotel me atendem atenderam da forma que eu 
esperava. 0,932 1 
De maneira geral, estou satisfeito com os serviços prestados pelos 
funcionários deste hotel. 0,887 

0,87 

 Método de extração: Principal Component Analysis. 
 Método de Rotação: Varimax with Kaiser Normalization. 
 Fonte: análises multivariadas aplicadas ao banco de dados da dissertação (2004).   
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4.1.5.3 Análise Fatorial da Escala de Gerenciamento de Impressões 

 O terceiro e último bloco a ser feita a análise fatorial foi o de gerenciamento de 

impressões. O bloco é composto por 9 itens. Após a primeira análise, verificaram-se dois 

fatores. Um carga fatorial em duplicidade foi encontrada no item “Os funcionários deste hotel 

se utilizam de comportamentos não-verbais (linguagem corporal) de forma que chame sua 

atenção positivamente”. Como este é o único item que representa na teoria uma tática de 

gerenciamento de impressões, foi feita uma nova análise induzindo-a a gerar 3 fatores, afim 

de que se encontrasse um valor de destaque para o item, o que acabou acontecendo. 

 Entretanto, nesta segunda análise, outra carga fatorial em duplicidade foi verificada 

(“Os funcionários deste hotel cumprimentam os hóspedes, mostrando-se simpáticos”). A 

decisão do pesquisador de excluir este item baseou-se na existência de uma outra variável 

(“Os funcionários deste hotel, quando possível se mostram dispostos a desempenhar tarefas, 

cuja responsabilidade não é sua”), que representa a mesma estratégia de gerenciamento de 

impressões (insinuação). A carga fatorial deste item, após a terceira rodada de análise, foi 

satisfatória e não apresentando duplicidade, como ilustra o quadro 6(4) abaixo: 

Quadro 6(4) – Fatores para o Gerenciamento de Impressões 

Fatores Itens F1 F2 F3 Alfa 
Tática da Explicação 0,855 
Tática da Justificativa 0,875 
Tática de Admitir responsabilidade 0,866 1 

Tática de Restituição 0,737 

 

0,87 

Estratégia de Insinuação 0,780 
Estratégia de Exemplificação 0,831 2 
Tática de Adaptação 0,810 

 

0,80 

3 Tática de Comportamento não-
verbal 

 

 0,888 - 
    Método de extração: Principal Component Analysis. 
    Método de Rotação: Varimax with Kaiser Normalization. 
    Fonte: análises multivariadas aplicadas ao banco de dados da dissertação (2004). 
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 A variância total explicada pelos três fatores especificados é de 73%. O primeiro fator 

é composto de 4 itens e representa a dimensão “táticas negativas”. O alfa encontrado para esta 

dimensão foi de 0,87, índice de confiabilidade altamente satisfatório.  

A segunda dimensão, “comportamentos positivos”, representada por 3 variáveis, 

revelou um coeficiente de confiabilidade interna de 0,80, valor também satisfatório, enquanto 

a terceira, representada por um único item, denominada “comportamento não-verbal”, obteve 

carga fatorial 0,888. 

A medida KMO apresentou um valor satisfatório, 0,79, atestando também a 

adequacidade da análise fatorial. 

 Como era de se esperar, após as análises, as dimensões encontradas formaram blocos 

quase só de táticas e só de estratégias. Destaque para primeira dimensão, representada pelas 

táticas de explicação, justificativa, admitir responsabilidade e compensação. Todas elas 

praticadas pelos funcionários de linha de frente após um ocorrido indevido na prestação de 

serviços ou até com o equipamento dos hotéis utilizados pelos hóspedes.   

 Esta análise fatorial serviu de base para uma melhor compreensão para as análises de 

correlação entre os construtos teóricos expostas a seguir. 

 

  4.1.6 Análise de Correlação 

 A análise de correlação é um modelo estatístico multivariado que procura facilitar o 

estudo das inter-relações entre blocos de variáveis dependentes e independentes (HAIR et al., 

1998). Ela enfoca as relações entre dois conjuntos de variáveis: determina se os conjuntos são 

independentes entre si ou identifica a magnitude da relação de dependência que possa existir 

entre os dois (AAKER; KUMA; DAY, 2001). 

 Nesta pesquisa, tenta-se identificar a relação de dependência ou não dos 

comportamentos de gerenciamento de impressões dos funcionários de linha de frente de 
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hotéis com a qualidade percebida e satisfação dos hóspedes, ou seja, se existe influência ou 

não destes comportamentos na qualidade percebida e satisfação do hóspede relacionadas à 

prestação de serviços executada pelos funcionários. Para proporcionar maior consistência aos 

dados apresentados, serão expostas alguns trechos das entrevistas realizadas pelo autor com 

funcionários e gerentes dos hotéis. 

 Os tipos de mensuração comumente utilizados para uma análise de correlação podem 

ser intervalar e razão, ordinal ou nominal (COOPER; SCHINDLER, 2003). Como nesta 

pesquisa foi utilizado um instrumento de dados com escalas ordinais (Likert), a medida mais 

adequada e utilizada foi o coeficiente Gamma. 

 O coeficiente Gamma baseia-se unicamente no número de pares concordantes ou 

discordantes de uma observação. Quando pares de variáveis se mostram concordantes, 

significa que existe uma relação de dependência ou influência entre ambos (GOODMAN; 

KRUSKAL, 1972). O valor do coeficiente varia numa escala de –1 ≤ x ≤ 1. Se o par de 

variáveis for dependente, o valor do coeficiente gamma “x” será mais próximo de 1. Segundo 

Hair et al. (1998), o valor deste coeficiente que se julga estatisticamente significante para 

análises de correlação de variáveis está entre 0,5 e 1,0.  

 Na análise de correlação entre os construtos utilizados nesta pesquisa, todos os pares 

foram examinados. Sempre efetuando a correlação dos comportamentos de gerenciamento de 

impressões com a qualidade percebida e satisfação.  Cada variável do construto 

gerenciamento de impressões foi correlacionada com cada variável dos construtos qualidade 

percebida e satisfação. Os quadros a seguir identificam aqueles pares que se mostraram 

concordantes, com valores do coeficiente gamma estatisticamente significantes, ou seja, entre 

0,5 e 1,0. 
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Quadro 7(4) – Análise de Correlação Gerenciamento de Impressões / Qualidade Percebida

  

 GERENCIAMENTO DE IMPRESSÔES 

 GI 1 GI 2 GI 3 GI 4 

QP 1 ,532 ,517 ,588 ,642 

QP 2 ,539 - - ,551 

QP 3 - ,521 - ,579 

QP 4 - - ,542 - 

QP 5 ,535 - - ,675 

QP 6 - - ,534 ,569 

QP 7 ,522 ,530 ,593 ,698 

QP 8 ,539 ,517 ,650 ,687 

Q
U

A
L

ID
A

D
E

 P
E

R
C

E
B

ID
A

 

QP 9 - - ,558 - 

           Eixo GI: representando os 4 primeiros itens do bloco GI do instrumento de coleta. 
           Eixo QP: representando todos os itens do bloco Qualidade Percebida. 
           GI x QP = Gamma.   
           Fonte: análises multivariadas aplicadas ao banco de dados da dissertação (2004). 
 
 
Dos 81 pares possíveis (9 itens de gerenciamento de impressões X 9 itens da qualidade 

percebida), 22 deles (27%) mostraram-se concordantes, com valores acima de 0,5, ou seja, 

estatisticamente significantes.  

No quadro 7(4), nota-se claramente a ausência de cinco itens do bloco de 

gerenciamento de impressões.  Recordando os resultados da análise fatorial para este bloco, 4 

dos 5 itens representam a dimensão “táticas negativas” (tática de explicação, justificativa, 

admitir responsabilidade e restituição). O outro item relaciona-se à utilização de 

comportamentos não-verbais. Todos os pares formados com estas variáveis apresentaram 
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valores do coeficiente gamma abaixo dos 0,5, ou seja, mostraram-se discordantes, 

estatisticamente pouco significantes. 

A exceção foi verificada com o par formado GI5 x QP9 (“funcionários se utilizam de 

comportamentos não-verbais de forma a chamar atenção do hóspede positivamente” x 

“funcionários dispensam atenção pessoal aos hóspedes”), que apresentou um coeficiente de 

valor 0,517.  

A partir dos resultados pouco significantes para estes itens, podem-se fazer algumas 

observações: 

(i) de fato, por ter sido uma escala adaptada da original, a percepção destas 

táticas de gerenciamento de impressões decorrentes de algo negativo na 

prestação de serviços pode ter sido prejudicada. Enquanto na escala original 

de Hinkins (1998) a análise feita baseava-se em 6 meses de percepção ou 

observação (dos funcionários em relação ao próprio trabalho), no contexto 

desta pesquisa, o tempo para percepção (do hóspede em relação ao serviço 

do funcionário) não passava de três dias (tempo de estadia); 

(ii) como a maioria dos comportamentos de gerenciamento de impressões 

representa atividades inconscientes, e se perguntados, indivíduos pouco 

sabem se praticam ou não estes comportamentos no dia-a-dia 

(ROSENFELD; GIACALONE; RIORDAN, 1995), torna-se ainda mais 

difícil a percepção destes em ambientes de prestação de serviços de alto 

contato, onde as interações interpessoais entre cliente e funcionário de linha 

de frente ocupam papel central na avaliação dos primeiros (JOHNSTON, 

1995; GROVE et al.,2000), ou seja, o sucesso da prestação de serviços 

depende diretamente da performance do funcionário. 
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  Entretanto, 22 pares identificaram-se como concordantes. A magnitude da relação ou 

da dependência da relação entre as variáveis revelou-se consistente, ou seja, 27% dos pares 

formados por 4 variáveis representativas de estratégias e táticas de gerenciamento de 

impressões, e 9 variáveis representativas das dimensões da qualidade percebida em relação à 

performance do funcionário de linha de frente  evidenciaram a relação de influência que 

existe entre elas. 

Destaque para a formação de 5 pares que apresentaram valor da correlação 

(coeficiente gamma) acima de 0,6: 

• GI3 x QP8: “Os funcionários deste hotel se mostram voluntários para ajudar 

quando existe a oportunidade” X “Os funcionários deste hotel são sempre 

corteses e educados com os hóspedes”. G = 0,650; 

• GI4 x QP1: “Os comportamentos dos funcionários se mostram positivos e 

adequados às situações que lhes são requeridos” X “Os funcionários deste 

hotel sempre estão dispostos a ajudar os clientes”. G = 0,642; 

• GI4 x QP5: “Os comportamentos dos funcionários se mostram positivos e 

adequados às situações que lhes são requeridos” X “Os funcionários deste 

hotel estão sempre prontos para atender os hóspedes”. G = 0,675; 

• GI4 x QP7: “Os comportamentos dos funcionários se mostram positivos e 

adequados às situações que lhes são requeridos” X “Você se sente seguro 

(credibilidade das ações dos funcionários) quando está lidando com os 

funcionários deste hotel”. G = 0,698; 

• GI4 x QP8: “Os comportamentos dos funcionários se mostram positivos e 

adequados às situações que lhes são requeridos” X “Os funcionários deste 

hotel são sempre corteses e educados com os hóspedes”. G = 0,687.  
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Recordando mais uma vez a análise fatorial do gerenciamento de impressões, podem-

se identificar nestes pares concordantes as estratégias e táticas representantes da dimensão 

“comportamentos positivos” (estratégia de insinuação, de exemplificação e tática de adaptar-

se à situação). Os hóspedes perceberam maior freqüência destes comportamentos (4,25 de 

média numa escala de 5). 

Mesmo apresentando números que evidenciaram a pouca ou quase nula relação de 

dependência entre 73% dos pares, quando perguntados de que forma os comportamentos de 

gerenciamento de impressões (expostos no instrumento de coleta de dados) influenciavam sua 

percepção sobre a qualidade do serviço prestado pelo funcionário de linha de frente, a grande 

maioria dos hóspedes respondeu positivamente.  

A seguir, o gráfico 9(4) ilustra o quanto comportamentos de gerenciamento de 

impressões dos funcionários de linha de frente influenciam na qualidade percebida pelos 

hóspedes: 
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Gráfico 9(4): Influência do GI sobre a Qualidade Percebida 
Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 

 

Como expõe o gráfico 9(4), quando perguntados no instrumento de coleta de dados, 

88% dos hóspedes entrevistados acham que os comportamentos de gerenciamento de 

impressões influenciam muito ou extremamente sua percepção sobre a qualidade dos serviços 
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prestados pelos funcionários de linha de frente. 10% acha que influenciam razoavelmente, e 

apenas 2% demonstra pouca influência.  

Apesar dos resultados demonstrarem contradição, já que a maioria dos pares 

apresentou resultados pouco significativos estatisticamente, o fato é que algumas das 

estratégias e táticas de gerenciamento de impressões apresentaram boa relação de dependência 

e influência (estatisticamente significantes) com a qualidade percebida dos serviços prestados, 

constatação esta, corroborada pela grande maioria dos hóspedes (88%).    

Da mesma forma, os funcionários de linha de frente entrevistados (E2; E3; E12; E15) 

também têm a impressão de que estes comportamentos e posturas facilitam bastante sua 

interação com o hóspede, conseqüentemente, proporcionando um serviço de melhor 

qualidade. Ou seja, funcionários percebem comportamentos de gerenciamento de impressões 

como potencializadores da qualidade dos seus serviços.  

Ressaltando a importância destes comportamentos, alguns gerentes entrevistados (E1 e 

E6) identificaram algumas estratégias e táticas de gerenciamento de impressões como 

positivas para transmissão de uma boa imagem e um serviço prestado com qualidade. 

“Funcionários deve sempre saudar e cumprimentar o cliente com atenção; se o cliente está 

com uma criança, cumprimentá-la também”; “o funcionário precisa se dispor a servir, atender 

o cliente”. Nota-se claramente nas palavras dos gerentes, estratégias de insinuação e 

exemplificação como comportamentos positivos à prestação de serviços.   

Portanto, em 27% dos pares formados pelas variáveis de gerenciamento de impressões 

e qualidade percebida verificou-se uma relação de dependência estreita, ou seja, a utilização 

de alguns comportamentos de gerenciamento de impressões influencia positivamente a 

qualidade percebida em relação ao serviço prestado.  

88% dos hóspedes acham que estes comportamentos influenciam muito ou 

extremamente sua percepção quanto à qualidade do serviço prestado pelos funcionários de 
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linha de frente.  Estes, como também os gerentes dos hotéis, corroboram com os números 

estatísticos ao afirmarem que certos comportamentos e condutas (de GI) facilitam e 

aperfeiçoam bastante a qualidade do trabalho. 

A seguir, o quadro 9(4) expõe a análise de correlação entre gerenciamento de 

impressões e satisfação. 

Quadro 9(4) – Análise de Correlação Gerenciamento de Impressões / Satisfação 

 
GERENCIAMENTO DE 

IMPRESSÔES 

 GI 1 GI 2 GI 3 GI 4

S 1 ,529 ,579 ,621 ,624

S 2 ,547 ,530 ,609 ,628

SA
T

IS
FA

Ç
Â

O
 

S 3 ,527 ,593 ,627 ,692

  Eixo GI: representando os 4 primeiros itens do bloco GI do instrumento de coleta. 
                Eixo S: representando todos os itens do bloco Satisfação. 
   GI x S = Gamma. 

                              Fonte: análises multivariadas aplicadas ao banco de dados da dissertação (2004). 
 
 
Dos 27 pares possíveis (9 itens de gerenciamento de impressões X 3 itens da 

satisfação), 12 deles (44,4%) mostraram-se concordantes, com valores acima de 0,5, ou seja, 

estatisticamente significantes.  

Situação idêntica à correlação com a qualidade percebida, nota-se mais uma vez a 

ausência de cinco itens do bloco de gerenciamento de impressões. Novamente, todos os pares 

formados com as variáveis representantes da dimensão “táticas negativas” apresentaram 

valores do coeficiente gamma abaixo dos 0,5, ou seja, mostraram-se discordantes, 

estatisticamente pouco significantes, quase nulas. As observações que foram feitas para a 

qualidade percebida cabem perfeitamente para a satisfação. 
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A exceção destas variáveis foi o par formado GI9 X S1 (“Os funcionários deste hotel, 

quando possível, oferecem compensações ao hóspede que vivenciou um acontecimento 

indesejável” X “O atendimento dos funcionários de linha de frente está sendo ou foi 

excelente”). O par apresentou o valor do coeficiente gamma = 0,540. 

O valor estatisticamente significante para este par é corroborado nas palavras dos 

funcionários entrevistados E4 e E8. Quando perguntados como reagiriam a uma situação 

indesejada, ambos descreveram procedimentos relacionados à tática de compensação: 

 - “Dependendo da situação, se o hóspede ficou chateado, vamos tentar contornar. Vou 

te dar um exemplo do restaurante, que o hóspede pediu comida no quarto e demorou 

quase uma hora pra chegar. Pra tentar contornar a situação e deixá-lo satisfeito, 

prorroguei o horário de saída dele do hotel e ofereci como cortesia um lanche, antes 

dele dar o check-out. Acho que com isso, ele reconsiderou e ficou satisfeito com a 

atitude do hotel”.(E4); 

- “Bom, tive uma situação que servi uma porção de um determinado alimento, e o 

hóspede reclamou da quantidade. Pedi desculpas pelo ocorrido, e ofereci outra porção 

de cortesia recuperando sua satisfação”. (E8).   

Nota-se ainda, neste segundo relato, que entrevistado (garçom) conjugou duas táticas 

em uma situação: a tática da compensação veio logo depois da tática da desculpa. Em ambos 

os casos, segundo os entrevistados, os hóspedes saíram satisfeitos. 

 Os 12 pares concordantes, ou seja, identificaram uma consistente dependência entre as 

variáveis. 44% dos pares formados por 4 variáveis representativas de estratégias e táticas de 

gerenciamento de impressões, e 3 variáveis representativas da satisfação relacionada à 

performance do funcionário de linha de frente evidenciaram a sólida relação de influência que 

existe entre elas. 

 Destaque para os três pares mais representativos em termos de correlação: 



    109

• GI3 x S3: “Os funcionários deste hotel se mostram voluntários para ajudar 

quando existe a oportunidade” X “De maneira geral, estou satisfeito com os 

servicos prestados pelos funcionários deste hotel”. G = 0,627; 

• GI4 x S2: “Os comportamentos dos funcionários se mostram positivos e 

adequados às situações que lhes são requeridos” X “Os funcionários deste 

hotel me atendem / atenderam da forma que eu esperava”. G = 0,628; 

• GI4 x S3: “Os comportamentos dos funcionários se mostram positivos e 

adequados às situações que lhes são requeridos” X “De maneira geral, estou 

satisfeito com os serviços prestados pelos funcionários deste hotel”. G = 0,692. 

Mesmo a maioria dos pares formados da correlação entre gerenciamento de 

impressões e satisfação obtendo valores estatísticos pouco significantes, quando perguntados 

se estes comportamentos influenciavam sua satisfação, os hóspedes responderam 

maciçamente de forma positiva, como expõe o gráfico 10(4) a seguir: 
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Gráfico 10(4): Influência do GI sobre a Satisfação 

Fonte: Pesquisa de Campo (2004) 

 

Como ilustra o gráfico 9(4), novamente quando perguntados no instrumento de coleta 

de dados, um pouco mais de 89% dos hóspedes entrevistados acham que os comportamentos 

de gerenciamento de impressões influenciam muito ou extremamente sua satisfação nos 
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serviços prestados pelos funcionários de linha de frente. 8,3% acha que influenciam 

razoavelmente, e apenas 2% identifica pouca influência.  

Da mesma forma que os funcionários, por meio das entrevistas, acharam que 

comportamentos de gerenciamento de impressões são potencializadores da qualidade 

percebida, a mesma opinião têm para a satisfação, por exemplo, dois funcionários, E7 e E8. 

Estes relatam como certos comportamentos e atitudes facilitam seu trabalho e deixam os 

clientes satisfeitos: 

- “O hospede mais satisfeito com nossos serviços ajuda o hotel. A relação com ele fica 

muito mais fácil quando somos simpáticas, ágeis, eles normalmente ficam satisfeitos” 

(E7); 

- “Se estamos suprindo suas necessidades com esses comportamentos e atitudes, eles 

conseqüentemente vão ficar satisfeitos, e nosso trabalho mais fácil” (E8). 

Portanto, em 44.4% dos pares formados pelas variáveis de gerenciamento de 

impressões e satisfação, verificou-se uma relação de dependência consistente, ou seja, a 

utilização de alguns comportamentos de gerenciamento de impressões influencia 

positivamente a satisfação do hóspede em relação ao serviço prestado.  

89,3% dos hóspedes acham que estes comportamentos influenciam muito ou 

extremamente sua satisfação quanto ao serviço prestado pelos funcionários de linha de frente.  

Estes também corroboram com os números estatísticos ao afirmarem que certos 

comportamentos e condutas (de GI) facilitam o trabalho e deixam os hóspedes satisfeitos. 
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5 Considerações Finais 
 
 

O objetivo principal desta dissertação foi verificar a correlação da utilização de 

ferramentas de gerenciamento de impressões (estratégias e táticas) por parte dos funcionários 

de linha de frente de hotéis com a qualidade percebida e satisfação de hóspedes, ou seja, qual 

era a influência do uso destas ferramentas com a percepção de qualidade e satisfação com o 

serviço prestado. 

A pesquisa em gerenciamento de impressões tem evoluído bastante desde os trabalhos 

pioneiros de Goffman (1959) que consideravam o gerenciamento de impressões norteador da 

dinâmica das interações sociais, pelas quais as ações das pessoas serão direcionadas a projetar 

os comportamentos que se espera de cada um. 

A construção da teoria em qualidade percebida e satisfação, construtos científicos mais 

desenvolvidos na academia do marketing e no âmbito empresarial têm como seus principais 

autores Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), e Oliver (1997) respectivamente. Os primeiros 

desenvolveram e refinaram uma escala para mensuração da qualidade do serviço, 

SERVQUAL, enquanto o segundo desenvolveu a teoria da desconfirmação das expectativas, 

considerando a performance, expectativas e desconfirmação, como os mais relevantes 

antecedentes de uma resposta de satisfação. 

A junção destes três construtos ainda não tinha sido realizada no âmbito acadêmico. 

Esta dissertação buscou identificar uma possível relação entre os mesmos, de forma que este 

entrelaçamento potencializasse a prestação de serviços de alto contato no contexto da 

hotelaria brasileira.     

Os benefícios de proporcionar um serviço de qualidade por parte dos funcionários de 

linha de frente aos olhos do cliente e fazê-los satisfeitos com esta tarefa estão explícitos na 

literatura pesquisada no decorrer da elaboração deste texto. Agregar valor a esta prestação de 
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serviços de alto contato por meio de estratégias e táticas de gerenciamento de impressões foi o 

que esta pesquisa tentou demonstrar. 

O setor de serviços de hotelaria foi escolhido para a operacionalização da pesquisa, 

fundamentando-se em estudos científicos já realizados sobre gerenciamento de impressões 

neste tipo de estabelecimento (o hotel). Por exemplo, a importância dos elementos físicos e 

sociais neste ambiente. Além disso, considerou-se ainda o fato do crescimento deste setor no 

Brasil, e do setor de serviços em geral. O aumento da concorrência global expõe cada vez 

mais a importância do papel dos prestadores de serviços e suas habilidades como 

diferenciadores competitivos para organizações de serviços. 

A metodologia empregada na operacionalização desta pesquisa caracterizou-se pela 

combinação de técnicas qualitativa e quantitativa. A primeira fase envolveu os seguintes 

procedimentos: revisão de literatura, investigação da metodologia de estudos anteriores, 

entrevistas pessoais semi-estruturadas e análise interpretativa do discurso das respostas. 

Definiram-se as variáveis, como também o tamanho da amostra da pesquisa e elaborou-se o 

instrumento de coleta de dados. 

A segunda fase da metodologia teve características quantitativas, sendo 

operacionalizado um questionário aplicado em entrevistas pessoais, com o objetivo de 

mensurar os construtos avaliados, a partir da prestação de serviços dos funcionários de linha 

de frente para com os hóspedes, e formar um banco de dados.   

As técnicas estatísticas descritivas (freqüência e média) e multivariadas (coeficiente 

alfa, análise fatorial e análise de correlação) foram utilizadas na busca de respostas ao 

problema de pesquisa e questões de pesquisa previamente definidos. De forma concisa, 

buscou-se a resposta para o seguinte problema: “qual a influência da utilização de ferramentas 

de gerenciamento de impressões pelo pessoal de linha de frente em serviços de hotelaria sobre 

a qualidade percebida e a satisfação dos clientes?”. 
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As principais conclusões são apresentadas a seguir: 

Os respondentes apresentaram o seguinte perfil: a maioria pertence ao gênero 

masculino (59,5%), casados (65%), com idade entre 25 e 45 anos (65%), curso superior 

(54,6%) e estavam em viagem de negócios (59,2%). O maior percentual quanto à faixa de 

renda foi a superior a R$ 3.120,00 (80,4%) e estavam na cidade pela primeira vez (55,6%). 

Estes indicadores retratam um hóspede com renda elevada, viajando a negócios, 

demonstrando o potencial do setor na cidade. Grande parte com curso superior e pós-

graduação denotando relativamente um público exigente quanto à satisfação de suas 

expectativas. 

De acordo com os procedimentos estatísticos qualitativos e descritivos, foi possível 

responder a pergunta de pesquisa desta dissertação.  Por meio da análise interpretativa do 

discurso das entrevistas semi-estruturadas, da análise fatorial, alfa de Cronbach e 

principalmente das análises de correlação verificou-se que existe uma influência de certos 

comportamentos de gerenciamento de impressões executados por funcionários de linha de 

frente sobre a qualidade percebida e satisfação dos hóspedes no processo de prestação de 

serviços em hotelaria. 

As análises de correlação demonstraram que existe um grau de dependência 

consistente entre as variáveis de gerenciamento de impressões, qualidade percebida e 

satisfação. O coeficiente de correlação gamma atestou a magnitude da relação destes itens: os 

itens de gerenciamento de impressões que representam estratégias de insinuação e 

exemplificação, e a tática de adaptar-se a uma situação (GI1, GI2, GI3 e GI4 respectivamente) 

foram os que apresentaram resultados mais estatisticamente significantes. 

Esta influência foi corroborada e comprovada pelos respondentes quando perguntados 

o quanto estes comportamentos afetavam a percepção da qualidade do serviço e sua satisfação 
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com o mesmo. 88% e 89,3%, respectivamente, responderam que tais comportamentos 

afetavam muito ou extremamente a percepção na qualidade e sua satisfação.  

Por meio das análises de discurso dos funcionários de linha de frente, fica claro a 

concordância e congruência com as opiniões dos hóspedes em relação à eficácia do uso de 

ferramentas de gerenciamento de impressões como forma de agregar valor à prestação de 

serviços. 

Quanto à avaliação da qualidade percebida e satisfação dos hóspedes com os serviços 

oferecidos pelos funcionários de linha de frente, houve em média 90% e 91,7% de 

concordância dos respondentes em relação à qualidade e satisfação dos serviços, 6,0 e 6.1 de 

média de resposta numa escala de 7 pontos. Isso demonstra que a maioria dos hóspedes estava 

percebendo um serviço de qualidade e, conseqüentemente, sentiam-se satisfeitos com o 

trabalho dos funcionários de linha de frente dos hotéis. 

A freqüência do uso de ferramentas de gerenciamento de impressões apresentou 

resultados interessantes e carentes de uma maior atenção quanto à análise.  Nos 4 primeiros 

itens deste construto, representantes da dimensão identificada e denominada nesta pesquisa de 

“comportamentos positivos”, os hóspedes identificaram 81% de média de freqüência da 

utilização destes comportamentos pelos funcionários de linha de frente, enquanto nos 5 

restantes, 4 deles representantes da dimensão “táticas negativas”, os hóspedes perceberam 

uma freqüência de 66,1%. 

As estratégias e táticas mais freqüentes percebidas pelos hóspedes obtiveram uma 

correlação mais consistente e significante com a qualidade percebida e satisfação dos 

mesmos. As menos freqüentes, entretanto, não demonstraram quase nenhuma dependência 

com os outros dois construtos. Mesmo numericamente não apresentando resultados 

estatisticamente significativos, os hóspedes e os funcionários de linha de frente (por meio das 
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análises interpretativas do discurso) demonstraram o quanto todas as estratégias e táticas são 

importantes e afetam a percepção de qualidade e satisfação com o serviço. 

Esta constatação suporta de maneira razoável a escolha por suposição do pesquisador 

das táticas de gerenciamento de impressões que deveriam ser analisadas no processo de coleta 

de dados: adaptar-se à situação, comportamentos não-verbais, desculpas, explicações, 

justificativas e restituição. 

É interessante constatar que quando a teoria relata a não percepção dos indivíduos 

sobre comportamentos de gerenciamento de impressões que eles efetuam, pois isto fica 

evidenciado n contexto dos hotéis pesquisado. Os funcionários de linha de frente praticam 

constantemente estratégias e táticas de gerenciamento de impressões, principalmente quando 

estão lidando com o hóspede, mas não estão atentos a isso. Possivelmente isto se deve ao fato 

das práticas de gerenciamento de impressões não estarem difundidas nas organizações 

prestadoras de serviços, no que diz respeito à interação prestador de serviços – cliente. 

Da mesma forma, pode-se argumentar que treinamentos em qualidade no serviço e 

satisfação, amplamente difundidos nas organizações, tratem de ações semelhantes aos 

comportamentos de gerenciamento de impressões. 

Fica claro com os resultados expostos que existe uma influência de certas estratégias e 

táticas de gerenciamento de impressões praticadas por funcionários de linha de frente na 

qualidade percebida e satisfação dos hóspedes. Ambos os lados têm a mesma opinião quanto 

o papel potencializador destes comportamentos. 

O fato é que a utilização do gerenciamento de impressões em contextos hoteleiros 

deveria ser encarada como aspecto fundamental no marketing dos hotéis, especialmente 

diante da concorrência crescente e níveis de exigências cada vez maiores dos clientes.  Prover 

funcionários de linha de frente de um hotel com opções de ferramentas comportamentais para 

sua interação com o hóspede parece ser uma ação no mínimo, razoável. 
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A grande quantidade de interações que estes funcionários têm durante um dia de 

trabalho, ou durante uma semana, já que a hotelaria é um serviço de alto contato, faz do 

“relacionar-se” com o cliente, cada vez mais exigente, um processo cheio de complexidade. 

Tendo esta clareza das dificuldades que é relacionar-se com alguém, este alguém com 

expectativas já formadas, esperando o melhor serviço, da diferença competitiva que 

representa um funcionário que lida diretamente com o cliente, as organizações prestadoras de 

serviços, mais especificamente, as de serviços hoteleiros e turísticos, perceberão a 

importância do saber entender qual o papel que o indivíduo com quem está se interagindo está 

“interpretando”, saber como se comportar diante de uma situação, compreender o porquê de 

tal atitude, entre outras nuances da interação prestador de serviços – cliente.  

Cabe aqui uma reflexão sobre qual diferença faria, no sentido de agregar valor ao 

serviço, se os praticantes destes comportamentos tivessem plena consciência do que estão 

fazendo.  

Qual diferença faria se fossem treinados para isso? Já que, segundo a teoria, a prática 

do gerenciamento de impressões por parte do indivíduo é algo inconsciente, se fossem 

treinados para tal, será que sua execução poderia passar a ser algo mecânico, engessado, 

tirando um pouco da espontaneidade das ações? 

Pode-se argumentar que mesmo estando conscientes do que estão fazendo, deve-se 

estar atento à espontaneidade das ações e comportamentos. Treinar funcionários de linha de 

frente com diretrizes de comportamentos rígidos não seria adequado. Por permanecerem 

sempre em contato com hóspedes de diversas personalidades, expectativas distintas, humores 

distintos, funcionários de linha de frente não têm como ser condicionados para cada indivíduo 

com quem interage.  

Precisa-se sim, ter a noção de que determinados comportamentos existem e que podem 

ser executados em diversas situações. Cabe ao funcionário e a empresa prestadora de serviços 
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que o emprega estarem conscientes dos benefícios destes comportamentos e tentar colocá-los 

em prática. 

Esta dissertação demonstrou na prática que existe benefício quando funcionários de 

linha de frente em serviços de hotelaria utilizam certas ferramentas de gerenciamento de 

impressões quando interagem com hóspedes. Ambas as partes, portanto, percebem o papel 

potencializador desta prática na qualidade do serviço e satisfação.      
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6 Contribuições, Limitações e Recomendações para 
futuros estudos 
 
 

As contribuições deste trabalho para a teoria e prática do marketing no Brasil, suas 

limitações e recomendações para futuros estudos são apresentadas a seguir. 

 

6.1 Contribuições  

Esta dissertação contribuiu de forma teórica e prática para os campos de administração 

de marketing de serviços nos seguintes aspectos: 

 

• A dissertação demonstra que existe uma correlação consistente de certas 

estratégias e táticas de gerenciamento de impressões praticadas por 

funcionários de linha de frente de hotéis com a qualidade percebida e 

satisfação do hóspede; 

• Revela o gerenciamento de impressões como um construto que agrega valor ao 

processo de entrega de serviços, mais especificamente, na interação prestador 

de serviços – cliente; 

• Reforça a teoria de que os indivíduos normalmente não estão atentos à prática 

de comportamentos que gerenciam a impressão, e ao mesmo tempo contribui 

com a mesma, pois comprova, sob o ponto de vista destes indivíduos, a 

importância desta prática e os benefícios que ela traz ao processo de entrega de 

serviços; 

• Dada a carência de estudos empíricos sobre o tema, no contexto do marketing 

brasileiro, esta dissertação espera contribuir teoricamente e na prática com seus 
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resultados para próximos passos a serem dados por outros pesquisadores que 

tenha interesse em aperfeiçoar e desenvolver estudos em campo no contexto de 

nosso país; 

• Mesmo correndo risco, a adaptação feita pelo pesquisador de uma escala 

validada nos Estados Unidos para o contexto da pesquisa feita aqui no Brasil, 

mostrou-se relativamente bem sucedida, apesar de algumas limitações 

posteriormente comentadas; 

• Os resultados da pesquisa oferecem reflexões para uma melhor utilização de 

diretrizes de métodos e técnicas de pesquisa, já que se configurou como um 

dos primeiros estudos empíricos, senão o primeiro, a investigar a interface dos 

construtos teóricos gerenciamento de impressões, qualidade percebida e 

satisfação; 

 

6.2 Limitações do estudo 

Considerando alguns aspectos da metodologia empregada para a operacionalização da 

pesquisa da dissertação, algumas limitações inevitavelmente surgem, dentre as quais 

destacam-se: 

• A carência de estudos empíricos, principalmente no contexto brasileiro, com 

abordagem semelhante à pesquisa efetuada, dificultou o planejamento e 

operacionalização da mesma; 

•  A inexistência de uma escala de gerenciamento de impressões validada no 

Brasil obrigou o pesquisador adaptar uma escala desenvolvida e validada nos 

Estados Unidos, correndo o risco de comprometer os resultados da pesquisa; 
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• O risco não só aconteceu por conta de não existir uma escala validada no nosso 

contexto, mas também, ocorreu na adaptação da mesma, já que a original foi 

respondida pelos entrevistados baseando-se em 6 meses de percepção, 

enquanto nesta pesquisa foram no máximo três dias; 

• Alguns hotéis não permitiram a aplicação do questionário, alegando que não 

estavam interessados em avaliar seus serviços, entre outras desculpas; 

• Os resultados não devem ser generalizados, considerando o procedimento 

adotado para a escolha da amostra; 

• A interpretação e análises das informações encontradas na etapa qualitativa da 

pesquisa estão fortemente baseadas nos conhecimentos e subjetividade do 

pesquisador.   

 

6.3 Recomendações para futuros estudos 

Nesta seção são indicadas as recomendações para futuros estudos que poderão 

aprofundar os conhecimentos do construto gerenciamento de impressões no setor de serviços: 

• Desenvolver estudos longitudinais sobre a influência do gerenciamento de 

impressões sobre a qualidade percebida e a satisfação; 

• Relacionar o construto gerenciamento de impressões com outros aspectos do 

marketing, como recuperação do serviço, analisando de forma mais 

aprofundada as táticas de desculpas, explicação, justificativa e restituição; 

• Analisar a relação do gerenciamento de impressões com a qualidade percebida 

e satisfação especificamente com turistas que estão a passeio, hospedados em 

grandes resorts, verificando os resultados, nível de exigência e percepção 
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destes indivíduos em relação à prática de estratégias e táticas que gerenciam as 

impressões;  

• Um estudo que desenvolva e valide uma escala mais abrangente de 

gerenciamento de impressões no contexto Brasileiro, de forma a possibilitar o 

desenvolvimento de outros estudos exploratórios descritivos no país; 

• Investigar o gerenciamento de impressões no contexto da Internet, analisando 

aspectos visuais e emocionais dos indivíduos em relação a diversos tipos de 

site, por exemplo, sites do setor turístico como os das companhias aéreas, 

agências e operadoras; 

•   Especificamente, em relação aos problemas encontrados nesta pesquisa, 

propõe-se as seguintes recomendações: (i) tentar melhorar o índice do 

coeficiente de correlação de alguns pares de variáveis, possivelmente através 

da adoção de estratégias de pesquisas diferenciadas; (ii) validar a escala 

original utilizada como referência nesta pesquisa, por meio de um estudo de 

caso longitudinal em uma empresa prestadora de serviços; (iii) utilizar um tipo 

de amostra que possibilite generalizações para a realidade nacional. 
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APÊNDICE A – Instrumento de coleta de dados 
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                      UFPE – Universidade Federal de Pernambuco 
     PROPAD – Programa de Pós-Graduação em Administração 
     MKP – Centro de Estudos em Marketing e Pessoas 

 
GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EM SERVIÇOS DE ALTO 

CONTATO: UM ESTUDO NA ÁREA DE HOSPITALIDADE 

 
te questionário faz parte de uma pesquisa que busca compreender a relação entre 
ncionários de linha de frente com a percepção de qualidade na entrega de serviços e a 
tisfação dos hóspedes. 

r favor, leia com atenção as escalas apresentadas a seguir e expresse a sua opinião, 
arcando um “X” no número que mais se aproxime de sua opinião. Não há resposta certa ou 
rada. O que importa é conhecer a forma como você avalia sua interação com os funcionários 
ste hotel 

 
LOCO I – QUALIDADE PERCEBIDA 
te bloco refere-se à qualidade do serviço prestado pelos funcionários de linha de frente 
ste hotel.  Por favor, expresse o quanto você concorda ou discorda das frases, escolhendo 
enas um número para cada item.   

        1-----------------2----------------3----------------4-----------------5----------------6------------- ---7 
   Discordo                                                               Nem concordo                                                       Concordo 

         totalmente                                                            nem discordo                                                           
totalmente 

. Os funcionários deste hotel sempre estão 
dispostos a ajudar os clientes. 1 2 3 4 5 6 7 

. Os funcionários deste hotel têm uma 
    aparência adequada a sua função. 1 2 3 4 5 6 7 

. Os funcionários deste hotel têm o 
conhecimento necessário para responder às 

    perguntas dos hóspedes. 
1 2 3 4 5 6 7 

. Os funcionários deste hotel compreendem as 
necessidades específicas de seus hóspedes 1 2 3 4 5 6 7 

. Os funcionários deste hotel estão sempre prontos 
para atender aos hóspedes 1 2 3 4 5 6 7 

. O comportamento dos funcionários deste hotel 
transmite confiança aos hóspedes. 1 2 3 4 5 6 7 

. Você se sente seguro quando está lidando com os 
funcionários deste hotel. 1 2 3 4 5 6 7 
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8. Os funcionários deste hotel são sempre 
      corteses e educados com os hóspedes. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Os funcionários deste hotel dispensam atenção 
pessoal aos hóspedes. 1 2 3 4 5 6 7 

 

BLOCO II – SATISFAÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS 

Este bloco refere-se à satisfação quanto ao desempenho do funcionário do hotel. Para cada 
item afirmativo especificado a seguir, marque o número que corresponde ao quanto você 
concorda ou discorda de cada um.  
 
           1-----------------2----------------3----------------4-----------------5----------------6----------------7 
       Discordo                                                             Nem concordo                                                       Concordo 
        totalmente                                                          nem discordo                                                          totalmente 

 

1. O atendimento dos funcionários de linha de frente foi 
excelente. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Os funcionários deste hotel me atenderam da forma 
que eu esperava. 1 2 3 4 5 6 7 

3. De maneira geral, estou satisfeito com os serviços 
prestados pelos funcionários deste hotel. 1 2 3 4 5 6 7 

              
 
BLOCO III – ESTRATÉGIAS E TÁTICAS DE GERENCIAMENTO DE 
IMPRESSÕES 

Este bloco refere-se à freqüência com a qual funcionários de linha de frente se comportam em 
situações específicas quando se relacionam com os hóspedes deste hotel.  Para cada item 
referente aos comportamentos dos funcionários indicados a seguir, marque o número que 
indique a freqüência destes comportamentos: 

 
1--------------------------2-------------------------3------------------------4--------------------5 

    Nunca comportaram-se                        Ocasionalmente comportaram-se                      Sempre comportaram-se 
         desta maneira                                        desta maneira                                                   desta maneira    
  

 

1. Os funcionários deste hotel cumprimentam 
os hóspedes, mostrando-se simpáticos. 1 2 3 4 5 

2. Os funcionários deste hotel, quando possível, 
      se mostram dispostos a desempenhar tarefas, cuja 

responsabilidade não é sua. 
1 2 3 4 5 

3. Os funcionários deste hotel se mostram voluntários 
para ajudar quando existe a oportunidade. 

 
1 2 3 4 5 

4. Os comportamentos dos funcionários se mostram 
positivos e adequados às situações que lhes são 
requeridos. 

1 2 3 4 5 

5. Os funcionários deste hotel se utilizam de 
comportamentos não-verbais  (linguagem corporal) 
de forma que chame sua atenção positivamente. 

1 2 3 4 5 
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6. Os funcionários deste hotel explicam um fato 
ocorrido de maneira imprópria, minimizando a 
aparente seriedade do fato, assegurando a 
tranqüilidade aos hóspedes. 

 

1 2 3 4 5 

7. Os funcionários deste hotel justificam um 
acontecimento que criou desconforto, minimizando 
a aparente gravidade deste desconforto. 

1 2 3 4 5 

8.  Os funcionários deste hotel admitem a 
responsabilidade por um acontecimento indesejável e ao 
mesmo tempo procurando conseguir o perdão por tal 
ação.  

1 2 3 4 5 

9.  Os funcionários deste hotel, quando possível, 
oferecem compensações ao hóspede que vivenciou o 
acontecimento indesejável    

1 2 3 4 5 

 
BLOCO IV – DADOS DEMOGRÁFICOS 
 
1. Gênero                                                                  2. Escolaridade 
 
    (   ) Masculino                                                          (   ) 1o Grau              (   ) 2o Grau 
    (   ) Feminimo                                                          (   ) Superior             (   ) Pós-graduação      
    
3. Idade 
 
    (   ) Menor de 18 anos                  (   ) De 36 a 50 anos 
    (   ) De 18 a 25 anos                     (   ) De 51 a 65 anos 
    (   ) De 26 a 35 anos                     (   ) 66 anos ou mais 
 
4. Renda Familiar      5. Estado civil 
 
   (   ) De 1 a 3 salários mínimos / mês                           (   ) Solteiro(a) 
   (   ) De 4 a 7 salários mínimos / mês                           (   ) Casado(a) 
    (   ) De 8 a 11 salários mínimos / mês                         (   ) Viúvo(a) 
   (   ) 12 ou mais salários mínimos / mês                       (   ) Divorciado(a) 
                                                                                        (   ) Outro______________ 
6 Razão da Viagem                                                 7. Hospedagem neste hotel                     
   (   ) A passeio                                                               (   ) 1ª vez          (   ) 2ª vez 
   (   ) A trabalho                                                              (   ) Mais de 2 vezes 
   (   ) Outra ____________________ 
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APÊNDICE B – Carta de Apresentação da Pesquisa 
 

                                                                                                                               

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – PROPAD 

NÚCLEO DE MARKETING E PESSOAS – MKP 
MESTRANDO: ANDRÉ FALCÃO DURÃO 

ORIENTADOR: PROF. DOUTOR SALOMÃO FARIAS – PROPAD / UFPE 
 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PESQUISA 
 
 

Título da pesquisa 
 
Gerenciamento de Impressões em Serviços de Alto Contato: um estudo na área de 
hospitalidade. 

 
Objetivo Geral da pesquisa 

 
Investigar qual a relação entre o uso das ferramentas de gerenciamento de impressões 
utilizadas pelo pessoal de linha de frente na entrega de serviços na percepção de 
qualidade e a satisfação dos clientes. 

 
Definição – Gerenciamento de Impressões para fins desta pesquisa: 

 
Comportamento / ações que as pessoas desempenham / executam para 

criar e manter impressões desejadas. 
 
 
 
 
 

http://www.dca.ufpe.br/mkp
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A execução da pesquisa em campo 
 

• Entrevista com gerentes e funcionários de linha de frente acerca do uso de ferramentas do 
Gerenciamento de Impressões; 

 
• Aplicar questionários com os hóspedes acerca da interação provedor de serviço – cliente, 

analisando a qualidade percebida e a satisfação provocada por tal interação, mas 
especificamente, provocada pelo uso de estratégias de gerenciamento de impressões. 

 
Provável execução e período da pesquisa / coleta de dados 

 
Entre Julho até fim de Setembro de 2004. 

 
Procedimentos da Pesquisa 

 
 A idéia é de começar a pesquisa durante o mês de julho devido à maior demanda de 
hóspede durante este período.  O pesquisador fará todos os contatos necessários com os 
gerentes dos respectivos hotéis selecionados.  

Vale ressaltar que na dissertação os nomes dos hotéis e grupos hoteleiros serão 
citados, mas o resultado final da pesquisa representará os quatro, não cabendo ao pesquisador 
comparação dos resultados individuais de cada hotel. O pesquisador, desde já, coloca-se à 
disposição para apresentar um relatório dos resultados da pesquisa caso o hotel ou grupo 
hoteleiro manifeste interesse para tal.      

 
Estratégias da Pesquisa 

 
 O pesquisador pretende entrevistar os respectivos gerentes responsáveis pelos 
funcionários de linha de frente, bem como alguns dos próprios funcionários.  Este 
procedimento visa consolidar a idéia de que os funcionários do hotel praticam gerenciamento 
de impressões. Todos nós gerenciamos impressões, mas por desconhecer que existe uma 
teoria sobre este assunto, não temos a plena noção de que praticamos gerenciamento de 
impressões todos os dias. Estas entrevistas serão semi-estruturadas, feita com um gravador 
digital, não ultrapassando o número de 20 perguntas.  As entrevistas serão realizadas de 
acordo com a conveniência dos gerentes e funcionários, de maneira que não os atrapalhe no 
momento do seu trabalho. 
 No caso dos hóspedes, será aplicado um questionário com 21 perguntas de fácil 
compreensão e fácil resposta. Tempo médio para preenchimento: 5 mim. O bloco final do 
questionário diz respeito a dados pessoais do hóspede. Uma idéia do pesquisador com relação 
ao procedimento desta aplicação de questionários seria abordar os hóspedes logo na entrada 
do restaurante, no horário do café da manhã, onde seria passado a eles o questionário. Ao final 
da refeição, este questionário seria devolvido ao pesquisador ou alguém designado pela 
administração do hotel.  Vale ressaltar que este procedimento já foi realizado com sucesso por 
outra pesquisadora no estado de Sergipe, cuja orientação também foi realizada pelo Professor 
Salomão Farias (saf@ufpe.br). Segue em anexo o questionário montado para a aplicação com 
os hóspedes. 
   
 
À Administração 

mailto:saf@ufpe.br
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Sabedor do cuidado que tem com seus clientes, coloco-me a disposição para maiores 
esclarecimentos em relação aos procedimentos da pesquisa. Da mesma forma, estarei 
prontamente aberto para acatar as condições impostas pelo grupo para a realização da 
pesquisa em seus hotéis. Desde já, agradeço a atenção e aguardo a resposta do grupo. 

 
Grato mais uma vez, 

 
 

André Falcão Durão 
UFPE – Propad – MKP 
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APÊNDICE C - Roteiro de Entrevista – Funcionário de 

linha de frente e Gerente 
 
 
 

1. Por favor, fale de forma breve sua história / experiência profissional / carreira. 
 
2. Por favor, descreva suas atividades e atribuições dentro do hotel? 

 
3. Qual a freqüência com que o senhor (a) interage diretamente com os hospedes deste 

hotel? 
 

4. Na sua opinião, qual a imagem que o hotel deseja transmitir com seus serviços aos 
hóspedes durante sua estadia? 

 
5. De acordo com suas atividades, quais as ações necessárias para que você possa 

contribuir com esta transmissão de imagem que o hotel deseja? Você se sente 
participando diretamente desta tarefa? 

 
6. O senhor (a) acredita que sua performance pode influenciar a qualidade percebida 

pelos hospedes e sua conseqüente satisfação sobre o serviço prestado? Como e por 
que? 

 
7. Quais as ações, atitudes, comportamentos que o senhor identificaria como positivas 

para a transmissão de uma boa imagem aos hospedes quando o sr esta prestando o 
serviço? 

 
8. Nos treinamentos dados ao senhor (a), quais atitudes, comportamentos e posturas são 

enfatizadas em relação ao trato com o hóspede? 
 

9. O Senhor (a) acha que estas posturas, atitudes e comportamentos ajudam a passar uma 
melhor imagem para o hospede? Essas ações facilitam a sua interação com os 
hóspedes? De que maneira? 

 
10. Como o senhor (a) percebe a reação dos hospedes quando desempenha estes 

comportamentos? 
 

11. Como o senhor (a) reage a uma situação desconfortável com o hospede no exercer de 
suas atividades? 

 
12. Qual a importância que o senhor da a aparência física, estado de humor, linguagem 

corporal, olhar, entre outros na interação com o hospede? Por que?  
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Roteiro de Entrevista – Gerente 
 
 

1. Por favor, fale de forma breve sua história / experiência profissional / carreira. 
 

2. Na sua opinião, qual a imagem que o hotel deseja transmitir com seus serviços aos 
hóspedes durante sua estadia? 

 
3. Que aspectos são utilizados pelo hotel para se estabelecer e melhorar a impressão que o 

hospede tem sobre o hotel? 
 

4. São atividades planejadas? Quem participa? 
 

5. As impressões dos hospedes a respeito do serviço prestado pelo hotel são coletadas? De 
que forma? 

 
6.  Quais são estas informações? 

 
7.  Como estas informações são utilizadas pelo hotel para melhorar a prestação de 

serviços? 
 

8.   Quando os hospedes compram os serviços deste hotel, o que especificamente eles estão 
buscando na sua opinião? Lazer? Conforto? Economia? Status? 

 
9.  O hotel já efetuou pesquisas junto aos hospedes acerca da performance dos FLF? 

 
10.  O que é priorizado quando o hotel seleciona e recruta FLF? Quais as principais 

características pessoais e de personalidade que vocês mais primam? 
 

11.  O Senhor (a) acredita que a performance dos FLF pode influenciar a qualidade 
percebida pelos hospedes e sua conseqüente satisfação sobre o serviço prestado? Como 
e por que? 

 
12.  Na sua opinião, o que é preciso para que FLF transmitam uma boa imagem aos 

hospedes, no que diz respeito as suas atividades? 
 

13.  Quais as ações, atitudes, comportamentos que o senhor identificaria como positivas 
para a transmissão de uma boa imagem aos hospedes quando o sr esta prestando o 
serviço? 

 
14.  Nos treinamentos dados ao Senhor (a), quais atitudes, comportamentos e posturas são 

enfatizadas em relação ao trato com o hóspede? 
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ANEXO A - Associados da ABIH – PE  

 www.abih-pe.com.br/ 
 
1 - Atlante Plaza 
2 - Armação de Porto de Galinhas 
3 - Amoaras Resort 
4 - Belo Mar Residence Hotel 
5 - Best Western Manibu Recife 
 Andrade Lima Hotéis S-A 
 Av. Cons. Aguiar,  919 - Boa Viagem 
CEP: 51011-031 - Recife-PE 
Tel.: (81) 3084.2811 
Fax: (81) 3084.2810 
E-mail: hotelmanibu@hotelmanibu.com.br 
Site: www.hotelmanibu.com.br  
Diretores: José Mariano Lima - Danilo Pedrosa - Maria Cristina Pedrosa 
UH’S: 147 - Leitos: 300 
6 - Bianca Praia Hotel 
7 - Blue Tree Park  
8 - Blue Tree Towers 
Av. Bernardo Vieira de Melo,  550 - Piedade 
CEP: 54310-001 - Jaboatão - PE 
Tel.: (81) 3468.1255 
Fax: (81) 3468.2466 
E-mails: ggeral.recife@bluetree.com.br  
vendas.recife@bluetree.com.br 
Site: www.bluetree.com.br 
Gerente geral: Jair Ellwanger 
UH’S: 124 - Leitos: 248 
9 - Canarius Palace Hotel 
10 - Center Plaza Hotel 
11 - Costeiro Olinda Hotel 
12 - Dolphin Hotel 
13 - Garanhuns Palace Hotel 
14 - Grande Hotel São Vicente de Paulo 
15 - Holiday Inn 
16 - Hospedaria da Talita 
17 - Hotel 4 de Outubro 
18 - Hotel 7 Colinas 
19 - Hotel Barramares 
20 - Hotel Coral 

mailto:hotelmanibu@hotelmanibu.com.br
http://www.hotelmanibu.com.br/
mailto:ggeral.recife@bluetree.com.br
mailto:vendas.recife@bluetree.com.br
http://www.bluetree.com.br/
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21 - Hotel Gaivota 
22 - Hotel Highlander 
23 - Hotel Imperador 
24 - Hotel Jangadeiro 
25 - Hotel Nassau 
 26 - Hotel Nannai Beach Resort 
27 - Hotel Pousada Casa Forte 
 28 - Hotel Pousada da Julieta 
29 - Hotel Pousada São Francisco 
30 - Hotel Samburá 
31 - Hotel Savaroni 
32 - Internacional Palace Lucsim Hotel 
33 - Marante Plaza Hotel 
34 - Mar Hotel 
Hotéis GP S-A - Filial 
Rua Barão de Souza Leão,  451 - Boa Viagem 
CEP: 51030-300 - Recife - PE 
Tel.: (81) 3302 4444  
Fax: (81) 3302 4445  
E-mail: marhotel@marhotel.com.br  
Site: www.marhotel.com.br  
Diretores: Luís Guilherme Pontes - Paulo Guilherme Pontes 
UH’S: 207 - Leitos: 414 
35 - Marolinda Residence 
36 - Marupiara Porto de Galinhas 
37- Oásis Hotel & Spa 
38 - Navegantes Praia Hotel 
39 - Portal de Gravatá 
40 - Onda Mar Hotel 
41 - Park Hotel 
42 - Parthenon Metrópolis 
Hotelaria - Accor Brasil 
Rua Estado de Israel, 203 - Ilha do Leite - Recife - PE 
Tel.: 3413-1900 
E-mail: flatmetropolis@cyb.com.br  
Joseozanir@accorhotels.com.br  
UH’S: 84 + 38 no pool de locação - Leitos: 56 
43 - Pousada dos Quatro Cantos 
44 - Pousada Estação do Sol 
45 - Pousada Maré Mansa 

mailto:marhotel@marhotel.com.br
http://www.marhotel.com.br/
mailto:flatmetropolis@cyb.com.br
mailto:Joseozanir@accorhotels.com.br
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46 - Pousada Porto das Pedras 
47 - Pousada Villa Boa Vista 
48 - Recife Monte Hotel 
49 - Recife Palace Lucsim Hotel 
50 - Recife Plaza Hotel  
51 - Recife Praia Hotel 
52 - Resort Hotel Praia dos Carneiros 
53 - Salgueiro Plaza Hotel 
54 - Solar Porto de Galinhas 
55 - Summer Ville Beach Resort 
56 - Terra Mar Hotel 
57 - Tulip Inn Recife Flat 
58 - Uzi Praia Hotel 
60 - Vila Rica Hotel 
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