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RESUMO 

 

 

KINZLER, Lindomar. A importância dos componentes de marketing para alcançar 

o mercado alvo: Um estudo no setor hoteleiro das regiões Oeste e Sudoeste do 

Paraná. Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Francisco 

Beltrão, 2014. 

 

As organizações têm utilizado o tradicional composto de marketing para alcançarem o 

mercado alvo e consequentemente venderem mais. Entretanto, criado na década de 50, o 

composto têm quatro componentes: preço, ponto, produto e promoção, parece ser uma 

abordagem insuficiente para atingir o fim proposto. Surgiu então, com base nos 

conceitos das literaturas, o interesse em avaliar outros componentes que poderiam ser 

importantes para se integrarem e formarem um novo composto. Diante disso, esse 

trabalho por meio de um estudo exploratório como método mais assertivo para alcançar 

seu objetivo, buscou avaliar o grau de importância dos quatro tradicionais elementos 

que compõe o composto de marketing, comparativamente com outros seis, a saber: 

Pessoa, processo, prova física, pesquisa, planejamento e posicionamento. Tanto para o 

composto mercadológico para o setor hoteleiro quanto para empresas de outros setores. 

Os procedimentos metodológicos procuraram a todo tempo respeitar as premissas do 

rigor científico, embora se reconheça que a ciência seja um processo de construção 

contínua. Para tanto se adotou o método dedutivo, com abordagem mista. Elaborou-se 

ainda um questionário estruturado para a coleta das informações empíricas junto aos 

gestores dos hotéis, que após sua validade pelo pré-teste, foram aplicados nos hotéis das 

cidades de Francisco Beltrão e Cascavel, pertencentes respectivamente às regiões 

Sudoeste e Oeste do Paraná. Para verificar a confiabilidade dos dados coletados foi 

realizado o teste de Alfa Cronbach. Posteriormente foram tabulados e avaliados por 

meio da técnica exploratória de análise multivariada conhecida como análise de cluster 

e também pela análise de correlação. Após análise e interpretação dos dados, foi 

possível constatar e comparar a importância dos dez componentes de marketing 

avaliados, que juntos permitem dar maior amplitude ao tradicional composto de 

marketing. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cluster. Composto. Hotel. Marketing. 
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ABSTRACT 

 

 

KINZLER, Lindomar. The importance of marketing components to reach the target 

market: A study in the hotel sector of the West and Southwest regions of Paraná. 
Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Francisco Beltrão, 

2014. 

 

Organizations have used the traditional marketing mix to reach the target market and 

thus sell more. However, created in the 50s, the compound has four components: price, 

place, product and promotion, appears to be an insufficient approach to achieve the 

intended purpose. Appeared then, based on the concepts of the literatures, the interest in 

evaluating other components that might be important to integrate and form a new 

compound. Therefore, this work through an exploratory study as more assertive method 

to achieve your goal, sought to evaluate the degree of importance of the four traditional 

elements that make up the marketing mix, compared with six others, viz: Person, 

process , test physics, research, planning and placement. So much for the marketing mix 

for the hospitality industry and for other industries. The methodological procedures 

sought at all times comply with the assumptions of scientific rigor, while recognizing 

that science is a process of continuous construction. For that we adopted the deductive 

method with mixed approach. Still elaborated a structured collection of empirical 

information from managers of hotels, which after its validity by the pre-test were 

applied in the hotels of the cities of Francisco Beltrão and Cascavel questionnaire, 

belonging respectively to the Southwest and West regions of Paraná. To check the 

reliability of the data collected from the Cronbach Alpha test was performed. 

Subsequently were tabulated and assessed through exploratory multivariate analysis 

technique known as cluster analysis and also by correlation analysis. After analyzing 

and interpreting the data, it was possible to observe and compare the importance of the 

ten components of marketing reviews, which together enable it should expand the 

traditional marketing mix. 

 

KEYWORDS: Cluster. Composite. Hotel. Marketing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O marketing de uma organização, entendido como um processo que busca 

entregar valores aos clientes por meio de seus produtos e serviços, será mais eficaz e 

assertivo do que os da concorrência, se a empresa conseguir compreendê-lo e utilizá-lo 

corretamente. Caso contrário, perderá a oportunidade de aproveitar um dos poucos 

setores da organização que conseguem criar vantagens estratégicas, ligando (como uma 

ponte) os pontos fortes da organização com as oportunidades do mercado, diante de um 

regime capitalista altamente competitivo e dinâmico. 

Entre suas ferramentas mercadológicas, Kotler e Keller (2013) destacam o 

composto de marketing, tradicionalmente conhecido pelos elementos: preço, ponto
1
, 

produto e promoção, que nasceu com a missão de alcançar o mercado alvo e 

consequentemente contribuir com a venda dos bens e serviços. Entretanto, percebendo a 

atual conjuntura econômica e complexidade das organizações, bem como múltiplas 

formas de gestão, intensa concorrência e alta exigência do mercado, essa abordagem 

criada na década de 50 e com apenas quatro componentes, parece ser no mínimo, 

insuficiente para atingir seu propósito. 

Prova disso, são as recentes literaturas nacionais e internacionais que estão 

tentando chamar a atenção para outros componentes (pês) de marketing, que também 

devem fazer parte do composto para que possa atender seu objetivo de forma mais 

eficiente e eficaz. 

Enache (2011, tradução nossa) defende que mais três elementos devem fazer 

parte do composto: pessoas, processos e prova física, para desenvolver estratégias que 

possibilitem o sucesso dessa ferramenta de marketing. 

Consagrados por considerar o posicionamento como mais um importante 

―pê‖ de marketing, Ries e Trout (2009) ainda defendem a pesquisa como um elemento 

fundamental para o composto mercadológico. Segundo eles, qualquer planejamento de 

marketing deve começar pelo ―pê‖ pesquisa, para só então determinar quais serão os 

demais. 

                                                           
1
 O Ponto comercial também é descrito por alguns autores como praça com o mesmo significado. Para 

efeito didático desse estudo adotou-se o termo ponto, que se refere ao local físico onde está estabelecida a 

empresa, pois o termo praça pode torna-se pejorativo por lembrar um local público e aberto. 
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Não obstante, Paixão (2008) tem a mesma preocupação em expandir o 

composto, sugerindo os componentes: pesquisa e pessoa como novos integrantes do 

composto. Também lembra que outros estudiosos têm defendido a mesma ideia de 

expansão do composto. 

É importante perceber que os quatro elementos do composto de marketing 

podem ser gerenciados diretamente pela própria organização, que tem o poder e livre 

arbítrio para alterá-los, inclusive à curto prazo. Mas as empresas estão sozinhas no 

mercado? Não existem concorrências? Não existem influências do mercado sobre elas? 

As perguntas parecem redundantes e as respostas óbvias, mas o atual composto focado 

apenas para componentes relacionados ao ambiente interno da organização, as ignoram 

quase completamente. 

Pois como é possível elaborar estratégias de oferta de produto e serviço, 

estabelecer políticas de preço, local de venda e distribuição ou mesmo promoções, 

focando apenas nessas quatro diretrizes para atingir o mercado alvo, sem contar com 

outros componentes de marketing? Como por exemplo, com uma pesquisa direcionada 

ao conhecimento do mercado consumidor, dos concorrentes, da economia ou qualquer 

outra influência do ambiente externo. 

Mas então quais são as forças ambientes externas que devem ser levadas em 

consideração. Para Kotler e Keller (2013), Cobra (2009) e Las Casas (2008), as 

organizações estão em constante interação com esse ambiente externo que envolve: 

Tanto o econômico, como o político, social, cultural, tecnológico e legal. Eles 

influenciam constantemente o espaço de atuação de qualquer organização, alterando seu 

poder de negociação e consequentemente interferindo em fatores vitais para a 

sobrevivência da organização: Venda, faturamento e mercado alvo. Que, por 

conseguinte, são metas de alcance do composto mercadológico. 

Para fazer frente aos desafios do ambiente, existem outros importantes 

elementos de marketing que podem contribuir com os objetivos do composto 

mercadológico, além desses defendidos pelos autores anteriormente mencionados. 

Como já salientava Cobra (2009), qualquer organização interage com o 

ambiente interno e externo e realiza isso por intermédio do seu composto 

mercadológico. Consequentemente, é imprescindível compreender a importância dos 
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elementos do seu composto para neutralizar as forças ambientais e alcançar seus 

objetivos. 

Considerando, portanto, a necessidade de avaliar a importância de novos e 

dos atuais componentes do composto de marketing, conforme apresenta a literatura, 

acredita-se que se faz necessário um estudo prático para ratificar a teoria. Pois conforme 

alerta Las Casas (2008), dependendo da área de atuação do marketing, existem outros 

elementos importantes, além dos quatro tradicionais ―pês‖, que devem integrar-se ao 

composto de marketing. Pois se sabe que, se os elementos do composto de marketing 

não forem suficientes, o resultado não será o mesmo, tão pouco alcançará o mercado 

alvo e o retorno desejado. E isso não pode ser ignorado. 

Por isso esse estudo teve como objetivo contribuir com a discussão, 

investigando a importância de dez componentes de marketing para o composto 

mercadológico do setor hoteleiro das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná alcançarem 

seu mercado alvo. Para tanto, foi realizado uma pesquisa para verificar o grau de 

importância dos quatro ―pês‖ do atual composto: Produto, preço, ponto e promoção e de 

mais seis componentes: pessoa, processo, prova física, pesquisa, planejamento e 

posicionamento, pesquisado junto aos gestores dos hotéis das cidades pólos de 

Francisco Beltrão e Cascavel nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013. 

O trabalho foi estruturado e organizado - além dos elementos pré-textuais e 

pós-textuais - em cinco capítulos: O primeiro contendo a presente introdução, bem 

como a caracterização da pesquisa, com o tema, justificativa, problema e objetivos 

gerais e específicos; o segundo capítulo é composto pelo referencial teórico, com as 

principais e recentes literaturas sobre o tema; já o terceiro pelos procedimentos 

metodológicos, esclarecendo os critérios, técnicas e instrumentos científicos utilizados, 

abordando o tipo de estudo, coleta de dados, definições das variáveis, definições da 

população e da amostra e critérios das análises de dados; como quarto capítulo a análise 

e discussões dos resultados, com apresentação do resultado da pesquisa, subsidiados por 

gráficos, tabelas e figuras que permitiram por meio dos métodos científicos e pelas 

técnicas de análise de cluster, correlação e cruzamento de dados, chegar a resultados 

bem interessantes, pois além de avaliar a importância dos dez elementos de marketing 

para o composto do setor hoteleiro, os gestores ainda responderam, com base em sua 

percepção, a importância dos mesmos dez pês para o composto das empresas em geral 
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de todos os outros setores da economia (à exemplo de serviços, comércio e indústria), 

servindo de parâmetro para comparar com o seu próprio setor hoteleiro, contribuindo 

assim, ainda mais com as análises e resultados. E por último as conclusões, limitações e 

considerações finais, sintetizando os principais resultados, observações e apontamentos 

do estudo. 

Pode-se afirmar que a pesquisa revelou novos componentes de marketing 

importantes ao composto. Da mesma forma que diversos aspectos surpreendem por seus 

resultados reveladores. 
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1.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

1.1.1 Tema 

 

O tema da dissertação tem como proposta avaliar a importância de dez 

componentes de marketing para alcançar o mercado alvo, considerando o setor hoteleiro 

das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná como referência para o estudo. 

 

1.1.2 Justificativa 

 

Toda organização, independentemente do seu tamanho, área de atuação e 

característica própria, busca atender um público específico e satisfazer suas 

necessidades e desejos. E o marketing, como nos ensinam Kotler e Keller (2013), tem a 

incumbência de atender essas necessidades por meio de diversos produtos e serviços 

que possibilitam a entrega de valores aos clientes. 

Para conseguir atingir esse objetivo, o marketing apresenta seu composto 

constituído por quatro componentes: produto, preço, ponto e promoção. 

Hoje, esse composto é um dos conceitos mais empregados no marketing 

devido sua possiblidade de aplicação prática (LAS CASAS, 2008). 

Entretanto acredita-se que os profissionais de marketing não podem somente 

limitar seu entendimento e atuação sobre apenas quatro variáveis internas como focam 

esses quatro componentes (pês), pois conforme apresentam as literaturas sobre o tema, 

as empresas recebem influências do ambiente interno e externo de toda ordem. Esses 

ambientes possuem forças que atuam diretamente sobre a capacidade da empresa em 

atender e satisfazer seu mercado alvo. Por isso deve-se reconhecer a necessidade de 

avaliar a importância de outros componentes de marketing como variáveis para 

formarem um composto mercadológico mais amplo de acordo com as necessidades 

organizacionais específicas de cada setor. 

Entre essas organizações, estão os hotéis, que além de contribuir com a 

economia, são responsáveis por boa parte da imagem que os visitantes levarão da cidade 

em que se hospedaram. Dessa forma, os reflexos de sua atuação mercadológica 
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influenciarão não somente seu setor, mas toda a sua região de abrangência, o que nos 

pareceu ser um setor plausível para um estudo de dissertação. 

Diante dessa escolha, esta pesquisa procurou abranger as regiões Oeste e 

Sudoeste do Paraná, por estarem entre as áreas de atuação da Unioeste e de seu 

programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gestão e Desenvolvimento Regional do 

Campus de Francisco Beltrão. Buscando assim, corresponder e justificar com a 

produção de conhecimento local e regional, as expectativas e o investimento desse 

programa. 

 

1.1.3 Problema 

 

Todo gestor de marketing sabe da importância do composto de 

mercadológico e dos seus quatro ―pês‖. Las Casas (2008) já nos advertiu: Ele é 

amplamente empregado por sua aplicação prática. E como argumentam Ribeiro e Fleury 

(2006), as decisões dos elementos do composto de marketing devem ser muito bem 

coordenadas e envolvem outras áreas da organização: Como engenharia, produção, 

finanças, logística entre outras. Dessa forma, qualquer falha ou falta de um elemento 

importante para o composto, pode comprometer o sucesso de toda organização. 

Então como seria possível uma organização ser bem sucedida sem antes 

definir seu planejamento reavaliando quais são os componentes de marketing que 

devem ser contemplados no seu composto mercadológico para atingir seus objetivos? 

Pois nem sempre, e naturalmente, esses componentes necessários são os mesmos para 

todas as empresas, especialmente de outros setores da economia, que naturalmente têm 

produtos e mercado alvos diferentes. 

O composto de marketing, embora importante, tem se tornado uma ―receita‖ 

pronta, para todas as organizações. Ora, um bolo até pode ter sua massa igual para todas 

as ocasiões e tipos de bolos diferentes, entretanto, seu tamanho, sabor, cores e recheios 

devem atender as especificações e necessidade de cada cliente. Analogicamente, os 

quatro elementos do atual composto: Produto, preço, ponto e promoção, podem servir 

de ―massa‖, como base para atingir seu objetivo, entretanto, a particularidade de cada 

setor e do seu ambiente, podem exigir novos desafios, e consequentemente, novos 

componentes do marketing para fazer frente a eles. 
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Isso preocupa ainda mais, quando Kotler e Bes (2004) descrevem que além 

do composto de marketing ser a materialização tangível do planejamento estratégico de 

marketing da organização, ele é tão importante que absorve 90% dos esforços 

gerenciais. 

Então, além da necessidade de reconhecer a importância de novos elementos 

para se integrarem ao composto para alcançar seu propósito, como advertem Enache 

(2011), Paixão (2008), Ries e Trout (2009) entre outros apresentados no referencial 

teórico, ainda é necessário reconhecer que enorme quantidades de esforços e recursos 

gerenciais podem ser consumidos e perdidos. 

Usando a nomenclatura mix como sinônimo de composto, McDaniel e 

Gates (2006, p. 07) reafirmam que: ―Ao longo do tempo, o mix de marketing precisa ser 

alterado, devido às mudanças no ambiente em que os consumidores e empresas vivem, 

trabalham, competem e tomam decisões de compra‖. 

Diante dessa situação e considerando a justificativa desse trabalho, criou-se 

uma indagação: Os quatro tradicionais pês do composto: Preço, ponto, produto e 

promoção, têm importância suficiente para o setor hoteleiro das regiões Oeste e 

Sudoeste do Paraná atingirem seus propósitos? Ou mais seis componentes: Pessoa, 

processo, prova física, pesquisa, planejamento e posicionamento são tão ou mais 

importantes do que eles? 

 

 

1.1.4 Objetivos 

 

1.1.4.1 Objetivo Geral 

 

Investigar a importância de dez componentes de marketing para alcançar o 

mercado alvo do setor hoteleiro das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná como referência 

para o estudo, com a finalidade de determinar se novos componentes poderão se integrar 

em um novo composto mercadológico mais amplo. 
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1.1.4.2 Objetivos específicos 

 

- Verificar o grau de importância dos quatro componentes: Produto, preço, 

ponto e promoção do composto de marketing e de mais seis componentes, a saber: 

Pessoa, processo, prova física, pesquisa, planejamento e posicionamento, tanto para o 

composto mercadológico do setor hoteleiro, como para as empresas de outros setores 

poderem alcançar seu mercado alvo; 

- Classificar esses dez componentes em Clusters
2
 com base na importância 

atribuída, tanto para o marketing do setor hoteleiro, quanto para as empresas dos demais 

setores da economia; 

- Realizar uma correlação entre o grau de importância atribuído aos dez 

componentes de marketing para as empresas de outros setores e o grau de importância 

atribuído aos mesmos dez componentes de marketing aplicados ao setor hoteleiro; 

- Avaliar a possibilidade de ampliar o composto de marketing tradicional, 

com base na importância atribuída pelos gestores do setor estudado. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Estão descritos nesse capítulo os principais conceitos e análises de autores 

da área de marketing que subsidiam e fundamentam teoricamente esse estudo e os 

resultados da pesquisa empírica. 

 

2.1 CONCEITOS DE MARKETING 

 

Todas as organizações sejam elas grandes, pequenas, públicas ou privadas 

com fins lucrativos ou não, necessitam internamente gerenciar pessoas, controlar 

processos e administrar as finanças. Entretanto, todas buscam atender um mercado-alvo, 

e para alcançá-lo de forma eficiente, eficaz e efetiva, devem planejar cuidadosamente 

suas atividades de marketing (KOTLER e KELLER, 2013). 

                                                           
2
É um conjunto de variáveis com similaridades, tendo a mesma conotação de conglomerado e 

agrupamento. 
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O marketing tem a missão de identificar e satisfazer as necessidades de um 

mercado consumidor de produtos e serviços. E, devido sua complexidade e 

flexibilidade, é considerado uma ciência e também uma arte. Dessa forma, pode-se 

definir marketing como o processo social que entrega valor, suprindo necessidades e 

desejos, mediante a criação de oferta e negociação de serviços e produtos (KOTLER e 

KELLER, 2013). 

De forma bem semelhante, Las Casas (2008), define marketing como a área 

do conhecimento que orienta a atividade de troca para satisfazer os desejos e 

necessidades dos consumidores, buscando suprir ao mesmo tempo, interesses 

organizacionais e indivíduos. O autor ainda lembra que o termo marketing, originário 

do inglês, denota ação no mercado, e ajuda as empresas a venderem mais nesse 

ambiente onde ocorrem trocas de bens, servidos e recursos financeiros com pessoas e 

outras empresas. E ainda acrescenta que o marketing é um conjunto de operações que 

envolvem etapas desde o planejamento até a entrega final do produto ou serviço ao 

consumidor. 

Entretanto, satisfazer os desejos e/ou necessidades dos consumidores com 

ampla concorrência em uma coletividade globalizada não é tarefa fácil, – embora o 

poder do marketing sobre a sociedade seja um ponto de consenso – por isso é necessário 

uma boa administração do marketing para criar diferenciais atrativos para atender os 

desejos e anseios dos consumidores (SILVEIRA et al., 2013); (COBRA, 2009). 

Na verdade, nossa compreensão sobre marketing é ampliada quando 

percebido que ele é um processo de entrega de valor aos clientes de forma mais eficaz e 

eficiente do que os concorrentes. Considerando que em mercados altamente 

competitivos e dinâmicos, as empresas que terão maior expectativa de sucesso serão 

aquelas que perceberem os desejos e necessidades dos consumidores e atenderem a 

contento antes das demais organizações do mercado (HOOLEY et al., 2009). 

Portanto, com base nas cinco literaturas anteriormente citadas, pode-se 

concluir que marketing é muito mais do que venda ou propaganda, é imperativo ao 

sucesso de qualquer organização é ao mesmo tempo estratégico e tático, pois permeia 

por todos os setores da organização e do ambiente externo a ela. É a ligação entre o 

processo de tornar a empresa capaz de entender e atender os anseios do cliente, 

conforme expostos pelos autores anteriores citados. Ao mesmo tempo em que faz a 
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troca de seus produtos e serviços pela satisfação dos consumidores no ambiente externo 

à organização. E para orientar melhor sua aplicação, o marketing conta com um 

composto de marketing também conhecido como mix
3
 de marketing que tem como 

objetivo ajudar a empresa vender e atingir o seu mercado-alvo. 

 

2.2 COMPOSTO DE MARKETING 

 

Como visto anteriormente, o marketing não é acidental, portanto deve ser 

executado de forma planejada. E para atingir o mercado-alvo, esse planejamento deve 

considerar quatro fatores que influenciam a compra dos consumidores que são o preço, 

o ponto (praça), o produto e a promoção. Esses quatro pês são denominados de 

composto de marketing, a combinação controlável deles tem a função de atingir os 

objetivos da organização no mercado-alvo. O composto de marketing também é 

conhecido e citado por alguns autores como mix de marketing, mas para facilitar a 

compreensão, esse estudo utilizou a nomenclatura nata da língua portuguesa: Composto 

de marketing. 

Kotler e Keller (2013) descrevem que o composto de marketing é 

constituído pelos quatro pês, que são: produto, preço, ponto e promoção. Sendo eles um 

conjunto de ferramentas para a empresa atingir seus objetivos no mercado-alvo. 

Esse composto de marketing foi criado por McCarthy na década de 50, que 

trazia como proposta ajudar as empresas a venderem com foco no mercado alvo. E 

foram delimitadas em: Produto, que deveria atender uma demanda; o preço coerente 

com a realidade do mercado; o ponto (local de distribuição) adequado para os produtos 

chegarem até os clientes, e a promoção, para divulgar e permitir a conscientização dos 

consumidores, tornando as vendas mais rápidas e eficientes, formando assim o 

composto de marketing (LAS CASAS, 2008). 

Outros autores como, por exemplo, Paixão (2008), Cardoso et al. (2006) e 

Arão (2003), também argumentam que o marketing possui variáveis como ferramentas 

para atingir seus objetivos e mercado-alvo. Entre eles o composto de marketing com 

seus quatro pês: produto, preço, ponto (distribuição) e promoção. 

                                                           
3
Originário do inglês é usualmente utilizado em marketing com o mesmo significado de composto: Como 

sinônimo. 



11 
 

 
 

Gordon (2012) em seu artigo Re-thinking andre-tooling the social marketing 

mix, lembra que foi na década de 50 que McCarthy descreveu o composto de marketing 

como um composto constituído por quatro pês: 

Os elementos do composto de marketing proposto por McCarthy são: 

1. Produto: Como objeto ou serviço tangível ou intangível, sendo produzido e 

oferecido aos consumidores no mercado. 

2. Preço: é o valor que um consumidor paga pelo produto ou serviço, 

normalmente um custo econômico. 

3. Ponto: representa o ponto onde um produto ou serviço pode ser comprado. 

Também pode ser referenciado como o canal de distribuição. Isso pode 

incluir lojas físicas ou lojas virtuais online. 

4. Promoção: representa as comunicações que os empresários usam no 

mercado, incluindo publicidade, relações públicas, venda pessoal e promoção 

(GORDON, 2012, p.122-123, tradução nossa). 

Considerando esses quatro elementos pode-se descrever que o preço é a 

variável mais rápida de se mudar para alcançar a competitividade (em termos de valor), 

aumentar as vendas, a margem, o lucro e a lucratividade da empresa. A promoção busca 

atrair consumidores para a compra. Enquanto o ponto (físico ou virtual) é fundamental 

para a venda de um produto ou serviço, sendo ele um importante componente do 

composto de marketing, pois as estratégias de promoção e preço não serão eficientes se 

o cliente não tiver fácil acesso ao produto ou ao serviço. O produto depende de suas 

características e do diferencial que a empresa vai adotar, mas é algo que pode ser 

oferecido para satisfazer uma necessidade ou desejo (ALMEIDA e SILVA, 2003). 

No entanto, alguns autores estão buscando ampliar o número de pês no 

composto de marketing. A exemplo de Magrath (1986) que considera somente os quatro 

pês como limitados, devendo portanto, expandir, pois como salienta ele: 

Os planos de marketing geralmente são estruturados em torno dos 

tradicionais quatro pês: Preço, produto, ponto e promoção. Mas quando é o 

serviço que está sendo comercializado, mais três pês: Pessoal, prova física e 

processos, devem ser adicionados ao composto (MAGRATH, p. 44, 1986, 

tradução nossa). 

 

Considerando o uso do composto de marketing, além dos quatro tradicionais 

pês: preço, ponto, produto e promoção, da mesma forma Enache (2011, p. 24, tradução 

nossa) escreve que ―[...] Mais três opções estão disponíveis: pessoas, processos e prova 

física. Estas estratégias são capazes de fornecer informações relevantes sobre a 

educação e ferramentas úteis para desenvolver estratégias de sucesso em marketing‖. 

Paixão (2008) é conivente com essa preocupação com a expansão do 

composto, pois, embora não sugira os componentes: Processo e prova física como 
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citados por Magrath (1986, tradução nossa) e Enache (2011, tradução nossa), sugere 

igualmente a eles, a variável ―Pessoa‖ para integrar o composto de marketing. E ainda 

acrescenta a variável ―pesquisa‖ como mais uma alternativa. Dessa forma, Paixão 

(2008, p. 32) escreve que: ―Acrescentamos que o marketing deve ter mais duas 

preocupações fundamentais, que também chamamos de Ps de marketing. Alguns 

estudiosos começam a ressaltar que o composto é formado, na verdade, por 6 Ps‖. 

A autora ainda justifica seu ponto de vista, afirmando que ―A administração 

do composto de marketing deve ser encarada como a elaboração de estratégias com foco 

no cliente‖ (Ibid). E, portanto, para ele atingir seu objetivo, há necessidade de mais duas 

variáveis para compor o composto: Pessoas e pesquisa. 

Las Casas (2006), quando se refere ao marketing de varejo, menciona o 

composto de marketing como formado por seis Pês: Preço, ponto, produto, promoção, 

ponto de venda e inclui ainda: Pessoa e Perfil. Sendo o perfil sinônimo de prova física, 

pois trata dos mesmos atributos relacionados ao ambiente físico. 

O levantamento dessa questão de adicionar mais pês aos quatro já 

conhecidos pode ser um diferencial competitivo e ainda, conseguir um valor a mais para 

o consumidor: 

Os quatro Ps são ferramentas estratégicas na busca de mercados pela empresa 

em relação aos seus concorrentes. A pergunta típica é: Se fôssemos alterar 

um desses fatores estratégicos, iríamos ganhar uma vantagem sobre nossos 

concorrentes? As discussões seguem sobre as vantagens de diferenciação de 

alterar um elemento específico para ganhar um novo valor agregado ao 

consumidor e um novo recurso comercial (MAGRATH, 1986, p. 46, tradução 

nossa). 

 

À exemplo de Paixão (2008), Ries e Trout (2009) defendem o uso da 

pesquisa como um ―P‖ fundamental em marketing, além dos quatro já conhecidos. Por 

isso descrevem: ―Mas, alguns anos atrás, comecei a perceber que alguns passos 

importantes deveriam preceder os quatro pês. Todo bom planejamento de marketing 

deve começar com o P da Pesquisa, antes que os outros quatro Pês sejam determinados‖ 

(RIES e TROUT, 2009, p. 13). 

Os mesmos autores (RIES e TROUT, 2009) explicam que a pesquisa revela 

como os clientes diferem em suas necessidades, preferências e percepções, e por isso ela 

deve ser considerada e utilizada. 

Siqueira (2005) também concorda com a inclusão da Pesquisa no que ele 

chama de composto de marketing de serviços empresariais como variável necessária 
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para levantamento de dados primários e secundários. E vai além, inclui nesse composto 

o planejamento de marketing como ferramenta de análise dos ambientes externos e 

interno da organização. Buscando por meio deles, segmentar o mercado, ser diferente, 

buscar um posicionamento competitivo e planejar sua atuação. 

Com a mesma linha de raciocínio, Ries e Trout (2009) ainda trazem o 

―Posicionamento‖ para incluir nessa discussão. Para eles, é um conceito revolucionário 

que vai além dos quatro pês e pode tornar a empresa mais poderosa e um sucesso. 

Para Richers (2008) o composto de marketing busca atingir seus objetivos a 

médio e longo prazo, desta forma convém definir primeiramente o planejamento 

estratégico, pois dependendo dela o composto deverá ser diferente. Ainda para o autor 

―Ao montar um marketing mix, a empresa precisa ponderar os objetivos dos produtos, 

seus mercados e a dosagem do instrumental mais adequado para atingi-lo‖. (RICHERS, 

2008, p. 160). 

Cobra (2009) destaca que a organização está em interação com seu meio 

ambiente interno e externo, e que faz isso por meio do seu composto de marketing. 

Porém a aplicação desse instrumento mercadológico chamado de composto de 

marketing, somente é possível com análise, avaliação e planejamento. 

E a busca por maior amplitude dos pês não para. Mais recentemente, 

conceitos como a nova onda de marketing orientado, têm defendido que além do 

produto, preço, ponto, promoção, prova física, processo e pessoas, outros pês devam ser 

considerados: Pragmatismo porque avalia a verdade; Pertinência que demonstra a 

aplicabilidade; Paliativo para diminuir as dificuldades, embora aceite que algumas 

causas nunca desaparecem; Pivô, como suporte das redes sociais; Pedagogia, para 

capacitar os interessados; Persistência, com trabalho contínuo, mesmo diante das 

dificuldades, e por último, a Paciência, para alcançar a longevidade do assunto 

(WILSON, 2012, tradução nossa). 

E quando se fala de marketing no setor de serviços, impõe-se um mix de 

marketing voltado para criar valor ao cliente, que para ser competitivo e lucrativo, 

necessita de um composto de sete pês: Produto, preço, ponto, promoção, processo, 

ambiente físico e pessoas. Portanto, os quatro pês de McCarthy são insuficientes no 

marketing de serviços e precisam ser ampliados. (ASSIS e OLIVEIRA, 2012); 

(LOVELOCK et al., 2011). Isso porque, ―o planejamento do mix de marketing começa 
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na formulação de uma oferta para satisfazer as necessidades e os desejos do cliente-

alvo‖ (KOTLER e KELLER, 2013, p. 347). 

Na verdade desde que foi lançado, o composto de marketing tornou-se um 

importante alicerce na moderna teoria do marketing. Mas foi questionado por ser criado 

somente para o setor que vende apenas produtos tangíveis. Por sua vez, para a área de 

serviço, além dos quatro tradicionais pês, aplicam-se também pelo menos mais três, a 

saber: Evidência física, pessoas e processo (PIZAM, 2012. Tradução nossa). 

E assim, Considerando o exposto pela revisão da literatura sobre o 

composto de marketing, apresentam-se na sequência os conceitos relativos de dez pês 

considerados por esse estudo como relevantes para um composto de marketing ao setor 

hoteleiro. 

 

2.2.1 Preço 

 

A variável preço como custo que o consumidor está disposto a pagar por um 

produto ou serviço reflete o valor atribuído a ele. E podem ser maior ou menor em 

função dos insumos, dos materiais, da mão-de-obra e do valor adicional cobrado pela 

empresa. O desembolso do cliente está vinculado à: dificuldade de encontrar aquele 

produto/serviço naquele momento, ao ambiente de venda, às especificações da 

qualidade, a burocracia e a política de parcelamento, financiamentos e descontos 

oferecidos (DIAS e PIMENTA, 2010). 

Os consumidores têm o hábito de associar o preço com a qualidade do 

produto. Por isso uma marca conceituada pode cobrar um preço mais elevado do que 

seus concorrentes. O fator preço ainda está relacionado à quantidade e qualidade de 

publicidade. Estudos têm demonstrado que existe uma correlação positiva entre despesa 

com propaganda e preço mais alto (HUANG e SARIGÖLLÜ, 2012. Tradução nossa). 

Por sua vez, o valor de um produto ou serviço também está diretamente 

associado aos seus elementos intangíveis: Como o grau de tecnologia do produto, a 

qualidade dos seus componentes, os atrativos da sua embalagem, o prazo de entrega, a 

execução do serviço, o manual de instrução, bem como os outros valores subjetivos e 

dependentes das circunstâncias de quem avalia (Ibid). 
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Com essa ponderação, o preço pago, torna-se uma troca para conseguir o 

serviço ou o produto desejado. O profissional de marketing nesse caso deve determinar 

um valor que em longo prazo, traga os maiores resultados financeiro possíveis. Por isso, 

deve-se acompanhar a reação dos clientes e os preços dos concorrentes sem esquecer 

que os consumidores estão constantemente rotulando os produtos e as empresas como 

―caras ou baratas‖ e realizando seu juízo de valor em termos de custo-benefício. Dessa 

forma, a determinação do preço deve seguir as seguintes etapas: Estimativa da demanda, 

previsão da reação dos concorrentes, decisão da segmentação do mercado-alvo; 

elaboração e decisão das estratégias de preços, e por último, determinar as linhas, 

promoções e distribuições dos produtos. Enquanto que as estratégias de preços podem 

ser por: Preço de penetração, como preço baixo inicialmente para ganhar mercado e 

depois aumentar gradativamente; preço para a nata do mercado, com fixação de preços 

altos, direcionado para públicos específicos e buscando trazer rapidamente o retorno dos 

investimentos (SIQUEIRA, 2005). 

A política de preço deve ser determinada pelos objetivos de marketing da 

organização, levando em consideração os custos, o posicionamento e a demanda de 

mercado. A Samsung, por exemplo, reposicionou seus produtos para uma demanda alta, 

e, portanto, pode aumentar seus preços. Com isso ela aumentou também a credibilidade 

da marca, o que levou a uma maior rentabilidade do negócio (DOVLEAC e 

BALASESCU, 2012. Tradução nossa). 

Como único elemento do tradicional mix de marketing que produz receita, o 

preço é um elemento de fácil e rápida mudança, ao contrário das características do 

produto e ponto de comercialização. E ainda traduz o posicionamento de valor da 

empresa e dos seus serviços e produtos. Para determinar o preço, deve-se levar em conta 

a empresa, os clientes, o posicionamento, o mercado-alvo, os concorrentes e o ambiente 

econômico, político, cultural, natural e tecnológico externo. Ainda é possível adequar o 

preço de acordo com sua localidade ou tipo de cliente, isso é conhecido como preço 

geográfico. Os descontos concedidos por pagamento adiantado, por maior volume de 

vendas ou para períodos sazonais, como em baixas temporadas, são ajustes de preços 

bem vistos pelos consumidores. Mas devem ser feito com planejamento e parcimônia 

para não comprometer o lucro desejado (KOTLER e KELLER, 2013). 
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Por isso, ao se estabelecer uma política de preço, a empresa deve seguir seis 

passos: O primeiro determina se deseja maximizar o lucro, a participação de mercado, a 

liderança, a sobrevivência ou ainda outro objetivo; o segundo passo determina a 

previsão de demanda em determinado preço e a elasticidade da demanda; o terceiro 

estima os custos. A classificação de custos e custeio é ampla e compõe-se um assunto a 

parte. Mas apresenta-se aqui sua classificação básica, que são: os custos fixos, variáveis 

e totais. 

Como exemplos de custos fixos têm-se os salários, o aluguel, IPTU, taxas e 

outros que não variam diretamente com a produção do produto ou com a prestação dos 

serviços. Enquanto o volume de produção e vendas estiver dentro de um determinado 

intervalo, o custo fixo permanece o mesmo. O custo fixo tem um papel importante na 

tomada de decisão e formação do preço. Enquanto os custos variáveis, que variam com 

a produção, geralmente são compostos por impostos, matéria-prima, energia elétrica, 

comissões de venda e insumos gerais para prestações de serviços (FERREIRA et al, 

2013); (MARINHO et al, 2011); (GUERREIRO, 2011). 

Os custos fixos existem independentemente da produção e venda até 

determinado patamar. Enquanto que os custos variáveis estão ligados aos custos da 

elaboração de um produto ou prestação de um serviço e são consumidos diretamente 

com o volume de produção e venda. E assim, quando a produção e venda aumenta, 

aumenta também o custo variável, e quando eles diminuem, também diminui 

proporcionalmente seu custo. O custo total é obtido somando-se custos variáveis e fixos 

(COSTA, 2013); (GUERREIRO, 2011). 

O quarto passo analisa a proposta do preço diante da demanda e do custo 

avaliado; o quinto passo seleciona um método de preço, que pode ser: O Mark-up, com 

base nos custos soma-se uma margem requerida e tem-se o preço desejado; o preço de 

valor percebido, com a determinação do valor com base na percepção do cliente e do 

qual ele está disposto a pagar; e por último, a determinação do preço de mercado, com 

a mudança de valor de acordo com a variação de preço do líder do setor. E como sexto 

passo, a seleção do preço final com base nos passos anteriores, mas levando em 

consideração os outros elementos do mix de marketing, tais como, a propaganda, o 

ponto comercial e a qualidade do produto/serviço. 
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Pensando assim, as empresas devem reavaliar com frequência seus preços e 

analisar a reação da demanda e dos concorrentes de acordo com as mudanças. Bem 

como ter um plano de contingência para reações dos concorrentes ou mudanças bruscas 

do mercado (KOTLER e KELLER, 2013). 

Todavia, a formação do preço é considerada uma das tarefas mais difíceis 

para os gerentes de marketing, pois muitos deles têm errado porque não perceberam, 

principalmente, quando estão atuando em países com mercados poucos 

desenvolvimentos, que a técnica deve ser baseada em baixos custos, baixo preço e giro 

alto, para então ter uma margem de lucro. (CHIKWECHE e FLETCHER, 2012. 

Tradução nossa). 

Além disso, por uma questão de elasticidade de mercado, quando as 

condições macro econômicas são favoráveis, os retornos tendem a serem maiores 

também (FESTIC et. al, 2011. Tradução nossa). 

 

2.2.2 Ponto 

 

O ponto comercial, também chamado de praça por alguns autores, é outra 

variável do composto de marketing, conhecida ainda como ponto de venda ou 

localização, se refere ao local físico ou virtual onde a empresa ou seus serviços 

encontram-se disponíveis para os consumidores. 

A localização sob o ponto de vista do marketing é considerada estratégica e 

deve apresentar bom potencial de acesso e visitas de acordo com as características dos 

atrativos dos serviços e produtos da organização. Desenvolver um planejamento da 

estrutura organizacional coerente com seu público-alvo e sua localização geográfica é 

condição básica e indispensável para atrair ou mesmo reter o cliente. Um ponto 

comercial inserido dentro de centros econômicos e próximos a sistemas de transportes 

costuma ser favorável (DIAS e PIMENTA, 2010). 

Muitas vezes o local já está definido pelo empreendedor com base onde ele 

vive ou em sua proximidade. Entretanto, a localização deve ser tecnicamente orientada 

por estudos mercadológicos, analisando o ambiente micro e macroeconômico. Sendo 

capaz de verificar onde ocorrem as melhores condições de instalação. Coerente com os 

objetivos e recursos disponíveis pelo empreendedor (PETROCCHI, 2007). 
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De qualquer forma, ―Os varejistas costumam dizer que os três segredos do 

sucesso são: A localização, a localização e a localização‖ (KOTLER e KELLER, 2013, 

p. 492). 

Por isso as acessibilidades aos produtos e serviços continuam sendo vetores 

chave para as organizações, muitas vezes dificultados por infraestrutura, instalações, 

transporte e sistemas de telecomunicações ruins (CHIKWECHE e FLETCHER, 2012. 

Tradução nossa). 

O primeiro passo é selecionar a região do país, depois avaliar a melhor 

cidade para então escolher o local específico. Áreas centrais são mais conhecidas e 

movimentadas, mas a decisão da localização deve levar em consideração os custos, 

hábitos dos consumidores, tráfego de pessoas e a localização dos concorrentes. 

(KOTLER e KELLER, 2013). 

Porém, eventualmente, ―O local de venda ou o método de distribuição pode 

se tornar menos satisfatório quando surgirem alternativas ou o negócio mudar‖ 

(WESTWOOD, 2007). 

Mas como a característica dos serviços é ser ofertado e consumido 

simultaneamente, a princípio, o prestador deve estar próximo de seus clientes. Pois 

podem ocorrer situações em que o funcionário precisa se deslocar para oferecer o 

serviço desejado onde o consumidor está. Deve-se considerar ainda, o tipo de serviço ou 

produto que se for de conveniência, com produtos massificados podem ser praticados 

por canais de distribuições longos. Mas se forem de compra de produtos especializados, 

com avaliação de ofertas e preços, o ideal é ter canais mais próximos e de acordo com a 

expectativa de qualidade do cliente (LAS CASAS, 2008). 

Esses canais ao alcance do cliente podem ainda ser alcançados pela internet 

que está remodelando a distribuição de serviços e informações, permitindo maior 

rapidez na prestação e maior conveniência de local. Sendo permitindo o acesso na 

própria residência do consumidor sem a necessidade do deslocamento a um local físico 

para obter alguma informação sobre o serviço (ASSIS e OLIVEIRA, 2012). 

Entretanto, a localização física continua sendo uma característica 

importante, considerando nossa natureza biológica e os produtos tangíveis que 

consumimos. Portanto, é importante considerar como vantagem competitiva a 

localização geográfica próxima do mercado consumidor e fornecedor, com suas maiores 
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oportunidades transacionais em relação aos que estão mais distantes. A proximidade 

ainda permite menores preços e custos de transportes dos produtos, melhor qualidade 

dos insumos e maior agilidade nas entregas. Vantagens com fatores de produção, maior 

disponibilidade de mão de obra qualificada, melhor infraestrutura e desenvolvimento 

econômico e cultural, também podem ser decisivas para a tomada de decisão em relação 

à localização que refletirão diretamente nos resultados do negócio (KOVACS et al., 

2011). 

Considerando a importância do pê ponto para o composto de marketing, 

Ferreira e Ikeda (2011) concluem que a localização pode ser interpretada como uma 

característica integrante do produto, como algo indissociável e indivisível. Um exemplo 

prático segundo eles é o setor hoteleiro, pois o pê ponto é o local onde o próprio serviço 

é consumido. Não restando dúvidas dessa forma do valor dele para as organizações. 

 

2.2.3 Produto 

 

―No coração de uma grande marca há um grande produto‖ (KOTLER e 

KELLER, 2013, p. 347). Nesse sentido, o produto ou serviço, devem estar disponíveis 

às pessoas de modo que despertem o interesse em relação aos benefícios que lhes serão 

proporcionados. 

O tempo da disponibilidade do produto/serviço deve estar adequado à 

necessidade do cliente. Isso é fundamental para ocorrer à troca. Como variável do 

serviço, o atendimento deve criar valor aos consumidores e não afastá-los. Atender os 

desejos e necessidades de autoestima e realização do cliente com um serviço de 

qualidade é requisito imprescindível, seja profissional ou pessoalmente. Já que qualquer 

pessoa merece e espera obter valores inclusive nos pequenos detalhes. Pode-se concluir 

que a elaboração de serviços às necessidades dos clientes, com os benefícios 

anunciados, é parte integrante do sucesso do esforço de marketing (DIAS e PIMENTA, 

2010). 

O produto e o serviço ofertados são elementos-chave. Ao contrário do que 

alguns pensam produto também pode ser uma oferta intangível, considerando que busca 

satisfazer uma necessidade ou desejo. Eles podem ser bens físicos, serviços, 

informações, ideias, pessoas, experiências ou propriedades. 
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Basicamente, para Dias e Pimenta (2010) os produtos possuem níveis de 

valor para o cliente em uma hierarquia com cinco níveis: Primeiro, o benefício central 

como benefício principal, ou seja, o produto essencial que o cliente está comprando; o 

produto básico em segundo nível, medido pelo benefício central, a exemplo de um 

quarto de hotel que inclui a cama, o banheiro e as toalhas; no terceiro nível, tem-se o 

produto esperado com as condições e atributos que as pessoas esperam obter; em quarto 

nível, o produto ampliado que excede as expectativas em relação ao benefício central, e 

por último, o produto potencial com agregação em forma de embalagens, serviços, 

entrega, sugestões e instruções de uso ou armazenagem, pois a competição não se dá 

somente pelo que a empresa produz de produto, mas ao que ela agrega de valor ao 

cliente. 

Os produtos também podem ser classificados quando a sua durabilidade, 

tangibilidade e tipo de uso. Quanto à durabilidade e tangibilidade eles são: Não 

duráveis, como por exemplo: alimentos e materiais de higiene; duráveis, que são bens 

tangíveis usados por períodos maiores como eletrodomésticos e vestuários; e serviços, 

considerados produtos intangíveis, mas inseparáveis, variáveis e perecíveis que são 

produzidos e consumidos ao mesmo tempo. Por isso exigem maior controle de 

qualidade e credibilidade. Já a classificação pelo uso é dividida pelo consumo de bens 

por consumidores finais ou por outras empresas. Essa classificação é importante, pois 

cada produto ou serviço exige um tipo de estratégia. (ASSIS e OLIVEIRA, 2012). 

E agindo dessa maneira cada estratégia precisa alcançar o cliente pela 

diferenciação que os produtos ou os serviços serão capazes de ofertarem diante da 

concorrência. Os consumidores somente adquirirão produtos e serviços em que as 

organizações consigam agregar e oferecer valores a eles (BEUREN et al., 2013. 

Tradução nossa). 

Outra questão é a obtenção de uma identidade própria para um produto ou serviço que 

deve diferenciar dos da concorrência. As principais diferenciações para Kotler e Keller 

(2013) são: 

- Por forma: A forma se refere ao tamanho, design e estrutura física; 

- Características: Tipo de diferenciação que agrega ao produto e ao serviço um 

complemento a sua função básica, agregando valor para o cliente. É uma forma de 

customização; 
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- Qualidade de desempenho: Nível de desempenho do produto perante a concorrência e 

o desejado pelos clientes. A melhoria contínua normalmente traz maior participação de 

mercado e maior retorno; 

- Qualidade de conformidade: Se refere à padronização dos produtos e serviços, para 

que todos tenham a garantia de manter as mesmas especificações e qualidade; 

- Durabilidade: Mensura o tempo de vida útil do produto sob condições normais de uso. 

O adicional do preço não deve afastar o consumidor, caso contrário não faz sentido 

investir na maior durabilidade, principalmente, se houver rápida obsolescência 

tecnológica do mesmo; 

- Confiabilidade: Atributo que normalmente as pessoas pagam mais por ser um produto 

confiável. Significa a alta probabilidade de um produto ou serviço não apresentar 

defeitos; 

- Facilidade de reparo: Como tudo se deteriora com o tempo, a facilidade de reparo 

permite manter o mesmo produto, desde que seu custo financeiro e de tempo de 

conserto compense em relação ao dispêndio na compra de outro novo;  

- Estilo: Característica do visual do produto, bem como da sensação que ele 

proporciona. Uma das vantagens do estilo, além de atrair o cliente, é tornar-se um 

diferencial difícil de ser imitado. 

Outro importante atributo do produto é a embalagem. Tanto que alguns 

profissionais o chamam de quinto componente do composto de marketing que pode e 

deve ser considerado um elemento estratégico na venda do produto. Embalagens com 

um bom design criam valor, diferenciação, facilitam a identificação da marca e podem 

ser mais fáceis de manusear. Principalmente no caso de alimentos, cosméticos, artigos 

de higiene e eletrodomésticos. A embalagem tem o poder de atrair ou afastar o cliente 

(Ibid). 

Os serviços também podem e devem se diferenciar para garantir a 

competitividade. Entre as diferenciações do serviço pode-se citar: 

- Facilidade de pedido: Simplificação burocrática que permite agilidade e qualidade no 

pedido de um serviço. Além de várias fontes que permitam pedi-lo, tais como, número 

de telefone, sites, vendedores, representantes, entre outros; 

- Entrega: Ela deve ser precisa, rápida e com a garantia da integridade do produto 

entregue; 



22 
 

 
 

- Instalações: Servem para tornar um produto operacional de acordo com as 

especificações vendidas aos consumidores e suprir suas necessidades; 

- Treinamento do cliente: É o ato de capacitar o cliente para utilizar com eficiência e 

eficácia o produto vendido; 

- Orientação ao cliente: São as informações dadas aos consumidores que lhes sejam 

úteis para o uso, manutenção e prolongamento da vida do produto (KOTLER e 

KELLER, 2013). 

Souza et al., (2012) em sua pesquisa sobre medição da qualidade dos 

serviços menciona que as empresas têm deixado a desejar em suas diferenciações nas 

prestações de serviços. Itens como atenção, cortesia, rapidez, pontualidade, clareza das 

informações, compromisso, pontualidade e conhecimento das tarefas por parte dos 

funcionários tem sido motivo de insatisfação quando comparados ao grau de 

importância de cada um deles, isso tanto do público feminino como do masculino. 

Os autores reconhecem que a diferenciação dos serviços, principalmente 

pela sua qualidade, deve ser avaliada pelas organizações por meio da mensuração dos 

seus pontos fortes e fracos e consequentemente buscarem as melhorias necessárias.  

A dificuldade em se diferenciar por produtos tem feito às empresas 

buscarem essa diferenciação em serviços e ganharem em reputação, entrega e soluções 

mais ágeis aos clientes. Justamente pelo serviço ser um produto intangível. E pode ou 

não estar associado a um produto tangível. Alguns serviços exigem a presença do 

cliente, enquanto outros não. 

As principais características dos serviços segundo Las Casas (2008) são: 

- Intangibilidade: Não podem ser vistos, ouvidos ou provados antes de adquirir. 

Normalmente os compradores buscam por evidências da qualidade do serviço e deduz 

pelas evidências tangíveis: instalações, pessoas, comunicação e preços por exemplo. 

Assim, as instalações devem estar bem cuidadas e remeter ao padrão desejado pela 

empresa. Os funcionários devem atender com atenção, agilidade e resolver os 

problemas dos clientes. Os equipamentos devem ser adequados e estarem bem 

localizados. O nome da empresa deve sugerir agilidade e o preço deve ser condizente 

com a oferta proposta. Para poder tornar o intangível mais ―tangível‖, o marketing da 

organização pode explorar os cinco sentidos dos clientes; 
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- Inseparabilidade: Os serviços são realizados e consumidos simultaneamente. Por isso, 

quanto maior a demanda, maior pode ser o preço cobrado por ele; 

- Variabilidade: Como depende de alguém para executar o serviço, ele pode ser 

variável. Para evitar ou diminuir essa variação, as empresas devem padronizar seus 

processos de execução de serviços, investirem em treinamento, realizar um bom 

processo de recrutamento, seleção e avaliação de pessoal e acompanhar a satisfação dos 

clientes com pesquisas e reclamações; 

- Perecibilidade: Como os serviços não podem ser estocados, sua perecibilidade não é 

problema em demandas estáveis, mas quando a sazonalidade é grande, a empresa passa 

a ter problemas. Para diminuir esse impacto negativo é possível adotar algumas 

estratégias, entre elas, destacam-se os: Preços diferenciados nos períodos de baixa 

temporada, promover pacotes e novas ofertas de produtos e serviços; oferecer sistemas 

de reserva para gerenciar a demanda; contratar funcionários para meio período; mudar a 

rotina para horários de pico, e estimular a participação dos clientes nas atividades 

quando a demanda for grande. (LAS CASAS, 2008). 

Já os fatores que levam as pessoas a mudarem de empresa por serviços mal 

prestados são: Inconveniência da localização ou do horário de funcionamento, espera 

pelo serviço ou atendimento, preço alto, erro no serviço, falha na entrega, desatenção, 

grosseria, indiferença, falta de preparo, resposta negativa, sem reposta e trapaça. Para 

evitar isso, Kotler e Keller (2013) sugerem a excelência em marketing de serviços em 

três ―tipos‖ de marketing: Interno, externo e interativo. Conforme figura 01: 

Figura 01 - Excelência em marketing de serviço 

 

  FONTE: Kotler e Keller (2013, p. 391). 



24 
 

 
 

Nela os autores Kotler e Keller (2013) propõem um processo que atenda 

bem os clientes por meio de treinamento e motivação dos funcionários no marketing 

interno; um processo de determinação de preço, distribuição e promoção dos serviços 

no marketing externo e habilidades de servir bem o cliente não somente com a 

qualidade técnica, mas também pela qualidade funcional. E com a demonstração da 

preocupação e confiança apresentado pelo marketing interativo, nele, o trabalho em 

equipe, a flexibilidade e adaptação do serviço à necessidade do cliente ganham 

destaque. 

A tecnologia também exerce importante destaque aqui. A internet permite 

estreitar esse relacionamento entre serviços ofertados e interatividade com o cliente. E 

para alcançar a excelência, Kotler e Keller (2013) ressaltam que é necessário à 

organização ter um histórico de comprometimento com a qualidade do serviço, padrões 

rigorosos e um bom sistema de monitoramento das reclamações e satisfações dos 

clientes. Até mesmo porque a qualidade do serviço é testada sempre quando é prestada. 

Por isso, alguns atributos são necessários: 

- Confiabilidade: Com entrega rápida e conforme o prometido desde a primeira vez; 

- Capacidade de resposta: Atendimento rápido com registro e informações disponíveis 

ao cliente sobre o andamento do serviço; 

- Segurança: Com funcionários que correspondam à confiança depositada; 

- Empatia: Dar ao cliente a atenção que também se esperaria em um serviço bem 

prestado, com atendimento individual e cortês; 

- Itens tangíveis: Disponibilidade de equipamentos e instalações em boas condições com 

funcionários profissionais e asseados (KOTLER e KELLER, 2013). 

Todas essas qualidades, diferenciações e características dos serviços, 

somente são possíveis se houver o comprometimento de todos da organização, a 

começar pela alta gerência com padrões rigorosos, tecnologias de autoatendimento, 

monitoramento do desempenho da organização, dos concorrentes e das insatisfações dos 

clientes. Além de um atendimento que resolva os problemas e de um pós-venda que 

auxilie no monitoramento da satisfação dos consumidores, na boa imagem da 

organização e de seus serviços (Ibid). 

SATO et al., (2013) sugerem como alternativa para que as empresas possam 

manter maior foco no negócio principal, terceirizar parte dos seus serviços. Para eles o 
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atual contexto competitivo força as organizações a manterem vantagem competitiva em 

sua atividade principal. Dessa maneira, a preocupação central deve ser as estratégias do 

dinamismo da empresa oferecer o que o cliente deseja e quando ele quer. Devendo, 

portanto, terceirizar para empresas de confiança os serviços em que a própria empresa 

não está conseguindo atender tão bem quando deveria. 

 

2.2.4 Promoção 

 

A promoção, entendida como P do composto de marketing traduz a função 

de comunicação integrada e engloba as seguintes modalidades: A propaganda, 

promoção de vendas, publicidade, venda pessoal, merchandising, marketing direto e 

relações públicas. Desde que haja o devido cuidado com o uso de cada uma delas, sob 

risco de desperdiçar recursos e não atingir o fim proposto. Todas essas aplicações da 

promoção criam valor para o cliente não só a curto, mas também em longo prazo 

(SILVA et al., 2011); (PAIXÃO, 2008). 

As promoções têm como alvo o consumidor final. Buscam estimular as 

vendas de produtos, serviços ou ideias. Existem várias modalidades que ajudam a 

vender e se comunicar com o mercado (CRESCITELLI e OGDEN, 2008). 

O consumidor é levado a identificar a marca, projetar os benefícios e 

vantagens dos produtos da organização pela atividade da promoção. Entretanto, as 

pessoas processam as informações recebidas em um ambiente constituído por naturezas 

de ordem cultural, coletiva e consumista, considerando inclusive os produtos da 

concorrência (Ibid). 

Na prática é possível perceber que os consumidores estão cada vez menos 

sendo atraídos pelo produto tangível em si, e considerando mais seus símbolos e sua 

representação apresentadas pela promoção (LEÃO, et al., 2013). 

Como descrito anteriormente à promoção geralmente é utilizada para 

estimular as vendas e se comunicar com o mercado. Mas infelizmente, (assim como a 

propaganda) costuma ser confundida e tratada como sinônimo de marketing por 

empresas normalmente de pequeno porte que consideram o uso dessa ferramenta apenas 

em momentos de dificuldades financeiras para alavancar as vendas, quando muitas 
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vezes, a propaganda já não consegue mais surtir o efeito desejado, e assim, 

consequentemente é considerada erroneamente como supérfluo por essas empresas. 

A diferença entre promoção de vendas e propaganda é que enquanto a 

propaganda fornece ao consumidor uma razão para comprar um serviço ou produto 

específico, a promoção fornece um incentivo, um estímulo para a compra. Elemento 

chave nas campanhas, a promoção de vendas consiste de um incentivo, geralmente em 

curto prazo para estimular a venda (KOTLER e KELLER, 2013); (SILVA et al., 2011). 

A promoção de vendas leva o produto até o consumidor com a vantagem de 

um estímulo adicional. Igualmente podem atrair clientes que estavam preferindo a 

concorrência. Dessa forma, ela tem se tornado bastante utilizada pelos profissionais de 

marketing no Brasil. Considerando que os clientes sempre buscam vantagens no 

momento da compra, ao mesmo tempo em que são diretamente influenciados pelas 

campanhas promocionais que consequentemente motivam inclusive a compra por 

impulso. Que é aquele instante em que o cliente decide repentinamente pela compra e 

leva o produto pelas vantagens da promoção, sem refletir muito, apenas pela percepção 

de estar ganhando alguma vantagem naquela compra naquele momento. Além disso, 

pode-se concluir, por estudos empíricos realizados nessa área, que a promoção de 

vendas eleva o humor das pessoas, criando um efeito psicológico que provoca um 

incremento nas compras. (SANTINI et al., 2012). 

Dentre as principais modalidades de promoção, segundo Crescitelli e Ogden 

(2008), podem-se destacar as seguintes: 

- Amostragem: Que são amostras para experimentação, normalmente utilizadas para 

lançamentos de produtos ou busca de novos segmentos de mercado. Ela pode ser tanto 

para um produto físico como para um serviço. 

- Brindes: De valor simbólico, são objetivos distribuídos conjuntamente com a venda 

do produto ou separadamente, mas com o intuito de estimular a compra. 

- Concurso e sorteios: São oferecidos prêmios atrelados normalmente à compra. Mas 

nesse caso, diferentemente dos brindes e amostras, apenas alguns ganharão. No 

concurso a premiação é o desempenho, porém no sorteio, é a sorte o fator 

preponderante. Por ser mais fácil de gerenciar e estabelecer critérios, bem como mais 

prático para os clientes, o sorteio é mais utilizado comparativamente ao concurso. Mas 

depende muito dos objetivos propostos, da empresa e da propaganda. 
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- Vale-brinde: Parecido com o concurso, mas a premiação está vinculada com a sorte, 

ou seja, achou, ganhou. 

- Promoção de desconto: Promoção em que o cliente ganha um desconto sobre o preço 

de um serviço ou produto. Porém o autor alerta que ele ―vicia‖ mais rapidamente, 

gerando uma expectativa de que sempre receberá essa promoção. 

- Pacote de bonificação: Nessa situação ao invés de receber um desconto no valor total, 

o consumidor ganha uma quantia maior pelo valor pago pela compra. 

- Kit promocional: São os pacotes promocionais com produtos complementares 

embutidos no produto principal, ou um brinde. O mais popular é do tipo leve três e 

pague dois. 

- Cupons de desconto: A pessoa recebe um vale-desconto como cupom que pode ser 

utilizado na próxima compra para ganhar um desconto. 

- Member get member: É mais conhecida como a promoção do tipo ―indique um 

amigo‖. É indicado principalmente para o setor de serviços, em que o boca-a-boca, 

também conhecido como marketing viral, tem grande relevância e influência. 

- Promoções casadas: Essas promoções envolvem duas ou mais das promoções 

anteriormente citadas ao mesmo tempo. Mas de forma conjunta, casadas. 

 Para recomendar algumas dessas promoções é fundamental primeiramente 

estabelecer os objetivos gerais, específicos e as metas. De acordo com um plano 

formalmente estabelecido e avaliação. Sem perder de vista o planejamento estratégico 

de marketing da organização (CRESCITELLI e OGDEN, 2008). 

Entre os objetivos a serem avaliados para a decisão da promoção, segundo 

os autores anteriormente citados, são: A manutenção de clientes, compras múltiplas, 

incitação à experimentação, introdução de novos serviços ou produtos, vendas em 

períodos sazonais, mudança de consumo para produtos mais sofisticados, lançamento de 

novos produtos ou novas embalagens. 

Já a propaganda se caracteriza por todo tipo de apresentação não pessoal e 

promocional que envolve produtos, serviços ou ideias realizadas por uma empresa 

identificada. Para desenvolvê-la é necessário inicialmente, identificar o mercado-alvo e 

suas preferências. Bem como classificá-las de acordo com seus objetivos, que podem 

ser: Informar, persuadir, lembrar ou reforçar a decisão dos compradores. 
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Existem cinco decisões importantes na propaganda, conhecidas como os 5 

Ms, que são: Missão, relacionada as metas e objetivos propostos; A moeda, com fatores 

relacionados ao ciclo de vida do produto, participação de mercado, concorrência e 

frequência da propaganda; Mensagem, mediante criação, avaliação e seleção da 

mensagem a ser vinculada; Mídia, avaliando e selecionando os principais tipos de 

mídia, com sua particularidade em alcance, frequência e distribuição geográfica; e por 

último a Mensuração, que se preocupa em avaliar o impacto da comunicação e o reflexo 

nas vendas (KOTLER e KELLER, 2013). 

Com o papel de ideologia para valorizar a aparência e promover a imagem 

dos produtos, a propaganda comunica o status e promove desejos e fantasias ao público. 

Vinculando e incorporando nos produtos os símbolos de desejos e poder, influenciando 

diretamente na venda e atingindo o mercado-alvo pelos meios de comunicação como a 

TV, rádio, panfleto, cartazes e outros mecanismos que instigam o desejo da compra. 

Dessa forma, as pessoas são conquistadas por suas emoções. (ROSSATO e SOUZA, 

2012). 

Não existe um plano perfeito para a propaganda segundo Crescitelli e 

Ogden (2008), cada situação exige uma estratégia e método específicos para obter os 

resultados esperados. Entretanto, a propaganda é eficaz se atingir o objetivo de gerar 

vendas, que depende, além da eficácia da propaganda em si, do momento aplicado e do 

ambiente em que ela for veiculada. Por isso, ela necessita ser: Dinâmica, flexível, em 

consonância com as estratégias organizacionais, integrada, coerente com a campanha e 

persuasiva para suprir a necessidade do consumidor. 

Os respectivos autores ainda afirmam que a propaganda pode ser 

classificada, de forma geral, em três categorias: Cognitiva, afetiva e comportamental. A 

cognitiva considera o caráter informativo da mensagem, geralmente utilizado para 

lançamentos de novos produtos ou serviços, ou quanto busca novos mercados; O afetivo 

tem como foco reformar a relação de afeto do mercado-alvo com o produto ou serviço 

da empresa, gerando preferência, e por isso indicado para produtos já estabelecidos. E 

por último, o comportamental, que tem uma função maior de persuasão, objetivando 

provocar uma reação ou um estímulo no mercado-alvo. Assim, sua indicação é para 

serviços ou produtos estabelecidos no mercado. 
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Considerada uma das ―armas‖ mais fortes para incitação à compra, a 

propaganda torna-se uma das grandes responsáveis pelo giro das mercadorias. Porque 

além de objetivar, informar e lembrar os compradores, também procura convencer o 

cliente que o produto ou serviço tem os atributos de que ele necessita. Outra função é 

ajudar a promoção, mediante sua divulgação nos meios de comunicação, como rádio, 

televisão, jornal ou revista. Portanto, ela é planejada com duas finalidades básicas: 

Informar o público e despertar o interesse pela compra (SOUZA et al., 2013). 

Com essas duas finalidades, seus objetivos podem ser de curto, médio ou 

longo prazo. Por isso deve-se avaliar o foco que a organização deseja; ser realista com 

as metas; definir prazos; resultados específicos; analisar o ‗custo versus benefício‘ e 

mensurar por meio de avaliações os resultados alcançados. 

O plano da propaganda deve ser dirigido aos indivíduos que realmente vão 

utilizar o produto. Não tentar adivinhar, mas utilizar a pesquisa para identificar o 

público-alvo. 

Mas antes de lançar a propaganda, Crescitelli e Ogden (2008) ainda alertam 

que é necessário considerar os principais concorrentes, além dos pontos fortes e fracos 

da organização, as oportunidades, ameaças do mercado, as promessas ao consumidor 

com frases que enfatizem vantagem competitiva em que a empresa possa honrar, e 

justificativas específicas para a compra com os benefícios que o compromisso da 

vantagem competitiva trará ao cliente. 

Outra fonte de divulgação são os eventos ou experiências, que podem 

ampliar o relacionamento com o mercado-alvo. Eles podem ser mesclados entre 

participação em feiras, criação de jogos, atrações festivas, festival de música ou 

esportes. Tudo aquilo que interessa ao segmento que deseja conquistar e que possam ser 

associados aos produtos e serviços da empresa fortalecendo o afeto à marca com 

crenças positivas do consumidor. Os eventos têm como objetivos aumentar a 

conscientização do nome da empresa e dos seus serviços, criar novas experiências, 

demonstrar compromisso com questões sociais, entreter o mercado-alvo e divulgar as 

promoções. 

A empresa pode ainda contar com as relações públicas para se relacionar 

com consumidores, fornecedores e revendedores segundo Kotler e Keller (2013). Ela 

consegue isso supervisionando o público de seu interesse e divulgando informações 
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positivas sobre a empresa e seus produtos. Essa divulgação pode ser pela imprensa com 

informações e notícias; por eventos ou propagandas com divulgação de imagens 

positivas de seus produtos e serviços; pela comunicação corporativa, interna e externa à 

organização e pelo aconselhamento aos gestores quanto a problemas de imagem 

organizacional. Relações públicas com criatividade podem influenciar mais os 

consumidores do que a própria propaganda (KOTLER e KELLER, 2013). 

 

2.2.5 Planejamento 

 

O planejamento está presente em toda organização e em todas as áreas, 

especialmente na de marketing que por sua característica pertence ao planejamento 

estratégico da organização. Ele deve ser ao mesmo tempo simples, prático, flexível e 

adaptável. 

Com o objetivo de analisar os pontos fortes e fracos da organização, suas 

oportunidades e ameaças diante do ambiente do mercado, o planejamento estratégico 

busca otimizar os recursos limitados da empresa para obter vantagens competitivas. 

Para isso é necessário também uma equipe coesa, com definições das políticas, 

objetivos e sua missão, com a declaração dos valores da empresa. Deve-se ainda, 

direcionar os esforços das pessoas e assegurar que não haja propósitos conflitantes, bem 

como, direcionar sua visão (que é a imagem que a organização tem do seu futuro). 

Dessa forma, o planejamento estratégico tem como base: os serviços, produtos, posições 

dos concorrentes, valores internos, lucratividade e o ambiente externo. Seu processo de 

gerenciamento mantém uma direção para a organização a curto, médio e longo prazo 

(PAIXÃO, 2008). 

O planejamento estratégico pode ser entendido como uma sequência de 

etapas para se resolver os problemas organizacionais. Com essa definição, Siqueira 

(2005), apresenta o planejamento de maneira objetiva e simples. Ao mesmo tempo seu 

conceito é abrangente o suficiente para se perceber que ele está presente em toda 

empresa. Por isso o mesmo autor, busca explorar o conceito de planejamento estratégico 

como uma forma especial do processo de planejar, que para ele, compreende os 

seguintes passos: 

1 – Identificar a missão e os objetivos da organização: Em que negócios 

estamos? Onde queremos chegar ao futuro? 
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2 – Avaliar o desempenho atual vis-à-vis à missão e aos objetivos: Estamos 

indo bem atualmente? 

3 – Criar planos para acançar propósitos e objetivos: Como podemos chegar 

ao lugar que realmente queremos? 

4 – Implantar planos: Será que tudo o que precisa ser feito foi feito? 

5 – Avaliar os resultados e renovar o processo de planejamento, se 

necessário: As coisas estão funcionando como planejado? O que pode ser 

feito para melhorar? (SIQUEIRA, 2005, p. 175-176). 

 

Redimencionando o planejamento geral da organização para o planejamento 

estratégico de marketing, Siqueira (2005) defende uma análise, reflexão e planejamento 

como escopo, tendo como finalidade a médio e longo prazo: Definir os objetivos 

mercadológicos, elaborar estratégias para alcançar o mercado-alvo, criar uma estrutura 

conjunta de produtos e serviços que entreguem valor ao mercado. Mas sempre 

orientados pela missão e visão da empresa. Enquanto as atividades, devem se voltar 

para a análise das necessidades e desejos dos clientes, dos produtos, da demanda, 

atratividade do mercado e formulação de estratégias de marketing. 

De forma prática, o planejamento de marketing desenvolve ações para 

atingir os objetivos da empresa. Mediante pesquisa, analisa as oportunidades de 

mercado, decide, elabora, implanta e controla planos de marketing. 

Esse planejamento deve ocorrer a nível: corporativo, de divisão, de negócios 

e de produtos. Posteriormente deve haver sua implantação e controle, a nível tático e 

operacional, por meio da organização, mensuração dos resultados e adoção de medidas 

corretivas. Sua missão deve ser bem definida e estarem consonância com a missão e 

visão geral de toda a instituição e também com os objetivos mercadológicos. Em 

seguida deve ser informado aos envolvidos, certificando-se do seu entendimento e das 

condições estruturais para alcançá-lo (KOTLER e KELLER, 2013); (LAS CASAS, 

2006). 

Concordando com essas abordagens, Costa et al., (2011) afirmam que toda 

organização tem sua missão, metas e objetivos. E após determinados, devem norteara 

elaboração de um planejamento de marketing coerente com a proposta da organização e 

composto com dados do mercado-alvo, composto de marketing e pelas previsões de 

gastos. 

Nesse sentido, o planejamento de marketing, é utilizado para aplicar os 

recursos para atingir os objetivos organizacionais a partir dos objetivos mercadológicas. 
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Embora pareça simples, é um processo complexo que envolve recursos, tempo, 

competência e um plano bem desenvolvimento e flexível. 

Ele ainda é utilizado para segmentar o mercado, decidir sobre mercados-

alvo, identificar a melhor estratégia de posicionamento, prever o comportamento do 

consumidor e reconhecer suas necessidades e desejos. 

Seguindo o planejamento estratégico da empresa, o marketing elabora o seu 

próprio planejamento, pela sequência de um processo que envolve: Realização de uma 

pesquisa interna e externa a organização, analisando seus pontos fortes, fracos, ameaças 

e oportunidades (também conhecida como análise SWOT
4
); faz previsões com base nos 

dados históricos e tendências de mercado; estabelece objetivos; define o programa; 

determina orçamentos e gera sua estratégia de marketing que será, por conseguinte, 

implementado e avaliado a partir de um plano de marketing. Esse plano é um 

documento, portanto formal, contendo todas as informações, etapas e controle de cada 

um dos objetivos específicos para executar e alcançar a ação pretendida. É um 

instrumento útil. O planejamento estratégico de marketing pode estar composto por 

vários planos de marketing (WESTWOOD, 2007). 

É preciso considerar nesse planejamento, tanto os recursos e diferenciais 

intrínsecos à organização, como os extrínsecos, relacionado às variáveis 

macroeconômicas que impactam diretamente no resultado do planejamento de 

marketing, entre elas: 

- Ambiente demográfico: Características da população que interferem no padrão de 

consumo. Tais como, tamanho, densidade, nível de instrução, faixa etária, tradição 

familiar, características e movimentações regionais são algumas delas; 

- Ambiente econômico: Considera o poder de compra, renda, disponibilidade de 

crédito, nível de poupança e endividamento, terceirização de serviços, inflação entre 

outros fatores; 

- Ambiente sociocultural: De acordo com as preferências das pessoas, o consumo é 

direcionado para determinados produtos ou serviços. Estão relacionadas às crenças, 

costumes, mudanças ou persistência de valores culturais, hábitos de consumo, existência 

de subculturas, visões sobre si próprio e sobre outros grupos de pessoas, sociedade ou 

organizações; 

                                                           
4
 Com origem na língua inglesa: Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats, respectivamente, força, 

fraqueza, oportunidade e ameaça. 
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- Ambiente natural: Atualmente a preocupação global com a deterioração da natureza, 

como consequência do desmatamento, poluição do ar, água e queima de combustível 

fóssil, apareceu mais fortemente com as tendências de consumo de produtos e serviços 

considerados ecologicamente corretos, desde que a um preço acessível. Também 

chamados de sustentáveis, esse preocupação busca reduzir no processo de fabricação os 

resíduos que voltam para o ambiente, ou quando do produto final, que se deterioram 

mais rapidamente no ambiente natural ou ainda que possam ser recicláveis; 

- Ambiente político-legal: O planejamento de marketing é fortemente afetado por 

mudanças nesse ambiente. Ele é formado por leis, grupos de pressão da sociedade e 

órgãos governamentais; 

- Ambiente concorrencial: Com a reação da concorrência, a empresa se obriga a se 

ajustar e melhorar sob risco de perder clientes e, consequentemente, faturamento. Ela 

pode afetar o posicionamento, a produtividade e a sobrevivência. Para acompanhar os 

concorrentes – quando não se é o líder – algumas organizações estão praticando o 

benchmarking
5
. Buscando dessa forma melhorar ainda mais. 

- Ambiente tecnológico: Não menos importante que qualquer um dos anteriores. Pois é 

um ambiente que afeta em muito a vida das pessoas e das organizações, cada nova 

tecnologia torna a anterior obsoleta, mas permite uma nova oportunidade ilimitada para 

inovação, diferenciação e até criação de um posicionamento tecnológico na empresa. A 

aceleração da mudança tem sido intensa e tem afetado diretamente a taxa de 

crescimento da economia, revolucionando constantemente a forma de prestar os 

serviços (KOTLER e KELLER, 2013); (PAIXÃO, 2008); (LAS CASAS, 2006). 

Todos esses ambientes estão em constante mudança. Por isso a necessidade 

da elaboração de um planejamento estratégico de marketing, a partir da coerência de um 

processo de planejamento de marketing que leva em consideração além dos objetivos 

organizacionais, a realidade do ambiente macroeconômico apresentado. 

O processo de planejamento de marketing é responsável para fazer uma 

intersecção entre os objetivos organizacionais com as oportunidades detectadas no 

ambiente macroeconômico. Desde a sua análise até sua execução e controle. Mas é 

indispensável seguir suas etapas (GOMES, 2012). 

                                                           
5
Palavra em inglês. Significa a situação em que uma empresa analisa e compara o serviço ou processo da 

concorrência e procura imitar aquilo que ela tem de positivo. 
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Para melhor exemplificar, a figura 02 apresenta por meio de um mapa 

conceitual as etapas de um processo de planejamento de marketing: 

Figura 02 - Etapas do processo de planejamento de marketing 

 

FONTE: Adaptado (SIQUEIRA, 2005, p. 209). 

É necessário que os profissionais de marketing, além de considerarem as 

etapas do processo de marketing também levarem em consideração a missão, o valor, o 
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planejamento estratégico organizacional, a análise SWOT, as variáveis 

macroeconômicas e o plano de marketing para a elaboração e criação do planejamento 

estratégico de marketing. Sem esquecer-se de rever constantemente suas estratégias e 

plano de ação. Considerando que o mercado está sempre em movimento e é volátil, para 

que seja possível assim, adotar medidas adaptáveis ou usar um plano de contingência 

para atingir os objetivos organizacionais que garantam o aumento da riqueza dos seus 

acionistas. 

 

2.2.6 Posicionamento 

 

Já considerado por Ries e Trout (2009) como mais um P de marketing, o 

posicionamento envolve e orienta os demais pês do composto. Ele começa com o 

produto, mas também está vinculado ao serviço, a uma empresa, cidade, produto físico 

ou mesmo a uma pessoa física. Ele orienta a comunicação da empresa pela publicidade 

em uma sociedade super comunicativa que costuma fornecer mais informações do que 

receber. O ponto e o preço também podem ser orientados e formulados pelo 

posicionamento. 

Embora concordando com Reis e Trout a respeito disso, Kotler e Keller 

(2013) alertam que posicionamentos condicionados apenas pelo preço podem ser 

perigosos, considerando que o cliente não costuma ser fiel somente a valor financeiro. E 

tão logo um concorrente altere seu preço, a empresa poderá perder rapidamente seu 

posicionamento. 

Quando se propõe a falar de posicionamento, não se poderia pensar no tema, 

sem antes descrever na íntegra seu conceito mais conhecido e propagado pela literatura: 

―Mas posicionamento não é o que você faz com um produto. Posicionamento é o que 

você faz com a mente de seu potencial cliente. Ou seja, você posiciona o produto na 

mente do potencial consumidor‖ (RIES e TROUT, 2009, p. 16). 

Por isso o posicionamento se tornou fundamental. Considerado 

revolucionário, não é somente a mudança no produto ou na embalagem que mudam o 

conceito e as percepções das pessoas sobre as coisas, mas também a forma e como se 

comunica isso por meio da publicidade. A estratégia concentra-se então, não somente 

em criar algo novo - embora seja importante e contribua - mas em manipular aquilo que 
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as pessoas já têm em mente. Reconhecendo que atualmente os clientes já não reagem 

mais da mesma forma aos estímulos que no passado deram certos. Hoje tem barulho, 

produtos e empresas demais no mercado (MAZUR e MILES, 2010); (RIES e TROUT, 

2009). 

Nesse sentido, o posicionamento concentra-se em conhecer a percepção dos 

clientes, suas necessidades e a partir delas criar ofertas e imagens dos produtos e da 

empresa que ocupe uma posição significativa perante a concorrência na mente dos 

clientes-alvos. Então seu princípio básico lida com a percepção dos consumidores em 

relação aos produtos, marcas, empresas e serviços, trazendo comunicação efetiva, 

diferenciada, que remeta não somente a funcionalidade do produto, mas ao seu conceito 

superior em relação aos da concorrência. 

A estratégica de posicionamento deve estar de acordo com os diferenciais da 

organização frente ao concorrente em que ela possa se tornar referência naquilo. Ao 

mesmo tempo em que atenda uma necessidade intrínseca dos clientes ou do mercado-

alvo. Existe um número infinito de maneiras de se posicionar. Como opções mais 

tradicionais, Hooley et al., (2009) destacam: 

- Posicionamento por preço: A empresa procura se posicionar com preço baixo ou 

preço alto. Porém, um serviço de qualidade dificilmente terá custos baixos, tornando-se 

mutuamente excludente. Por outro lado, preço alto pode apenas garantir demanda de um 

nicho de mercado específico. Indiferente da decisão, a empresa deve garantir que o 

posicionamento seja construído em ativos e competências do marketing da empresa; 

- Posicionamento por qualidade: Exige sistemas eficazes de controle para avaliar e 

garantir a qualidade. Requer ideia clara do que significa qualidade e capacidade de 

garantir que todos na organização mantenham o mesmo padrão superior do serviço 

prestado. Vale ressaltar ainda, que os conceitos de qualidade e valor são decisões da 

percepção do cliente, portanto, deve-se trabalhar com base nessas percepções, e não no 

que os executivos ou proprietários convencionaram como qualidade; 

- Posicionamento por inovação: Os mercados mudam rapidamente, então é possível 

aproveitar a oportunidade de se posicionar com base na capacidade de inovação. A 

competência nessa espera inclui habilidades para desenvolver novos serviços e perceber 

novos produtos do setor no mercado. Exige habilidades e competências em todo o 

processo da prestação do serviço e entrega do produto. Pode ser que algumas novidades 
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tecnológicas possam fracassar. Porém é preferível isso, a desprezar novas ideias e 

atrasar a evolução de um novo sistema, processo ou serviço. Clientes costumam gostar 

de novidades, isso é um diferencial, isso pode se tornar um posicionamento. 

- Posicionamento por serviço: Tem se tornado bem sucedido os exemplos com 

empresas que utilizam o serviço para se posicionar. As variações da natureza do serviço 

permitem a empresa trabalhar para que sua qualidade atenda ou supere as expectativas 

dos clientes. Isso tem se tornado viável e atraente. Mas para atingir isso, é fundamental 

compreender o mercado, o tipo de serviço necessário e as habilidades para desenvolvê-

los na organização, competência para monitorar e avaliar o processo, e uma seleção e 

treinamento condizente com a formação e capacidade dos funcionários. O resultado tem 

sido um aumento significativo da satisfação dos clientes (HOOLEY et al., 2009). 

Embora importante, o posicionamento deve ser claro e corretamente 

utilizado para não incorrer em riscos e erros. Dos quais os mais comuns são: 

Subposicionamento, superposicionamento, posicionamento confuso e posicionamento 

duvidoso. 

O subposicionamento ocorre quando o público-alvo tem uma vaga ideia 

sobre os produtos, marca ou nome da empresa, não percebendo dessa forma, nada de 

especial em relação a eles. 

O superposicionamento é a consequência de uma visão estreita sobre a 

empresa e seus produtos, em que há a percepção de uma excessiva exclusividade, na 

qual os clientes não compreendem que, além dos produtos mais caros, - dado sua 

exclusividade - a empresa também possui produtos populares, e, portanto, mais baratos, 

por exemplo. 

Já posicionamento confuso ocorre quando a organização erra por mudar 

com frequência suas mensagens, tornando muitas vezes contraditórios seus anúncios. 

Confundindo assim os clientes sobre o posicionamento da marca, produto ou sobre a 

empresa. 

E por último o posicionamento duvidoso é resultado da falta de crença das 

pessoas em relação ao que a empresa está informando mesmo que ela traduza o que 

realmente o produto é ou traz de benefícios, pois os consumidores não acreditam mais 

nela. 
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Esses quatro erros de posicionamento abordados são explorados pelos autores 

(KOTLER e KELLER, 2013); (ANTONI et al., 2013); (HOOLEY et al., 2009).  

O marketing ainda traz o posicionamento a partir de três dimensões: A 

primeira refere-se ao tipo de oferta da empresa, a segunda ao público-alvo e a terceira à 

concorrência. O posicionamento tem um destaque importante no marketing, 

considerando que os clientes comparam as empresas e fazem uma hierarquia antes da 

decisão de compra. Portanto, uma empresa precisa se diferenciar para conquistar uma 

posição de destaque com o consumidor (SCIASCHI et al. 2012). 

O posicionamento assume deste modo, a função de projetar os produtos ou 

serviços da empresa com um lugar em destaque e relevância na mente do consumidor 

(KOTLER e KELLER, 2013). 

Sob duas perspectivas, o posicionamento pode ser associado: Ao processo 

de comunicação direcionado aos consumidores, ou ainda, orientado ao negócio 

organizacional, que se refere à estratégia de uma posição competitiva. Mas ambas 

enxergam o posicionamento sob a mesma face (TELLES e QUEIROZ, 2013). 

É indispensável lembrar que o posicionamento não se limita somente aos 

produtos, serviços ou mesmo marcas e empresas. Ele pode e deve ser utilizado por: 

pessoas, países, cidades, serviços, negócios e até mesmo pela igreja (RIES e TROUT, 

2009). 

De acordo com os autores, pode-se concluir que pelo ponto de vista da 

mente do cliente, não se compra somente o produto, mas seu benefício. Por exemplo, 

não se compra um casaco, mas o calor e o status que ele proporciona. Da mesma forma 

que não se adquiri um livro, mas o conhecimento que ele traz. É essa a contribuição, 

não focar somente na venda da mercadoria, mas criar posicionamentos na mente dos 

clientes sobre os produtos. Da mesma forma que erros de posicionamento devem ser 

evitados, uma vez que contribuem para a perda da competitividade, que além de custoso 

financeiramente e para a imagem da empresa, pode muitas vezes resultar em situações 

negativas irreversíveis. 

Para criar o posicionamento desejado de uma organização, primeiramente se 

segmenta o mercado para em seguida selecionar os mercados-alvo. Não obstante, 

segmentação e mercado-alvo estão presentes no posicionamento dos produtos e 

organizações (KOTLER e KELLER, 2013); (CRESCITELLI e OGDEN, 2008). 
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Isso porque os mercados não são homogêneos e as pessoas têm diferenças 

entre si. Mas que podem ser agrupadas seguindo algumas características que as 

identificam. Oportunizando desta forma, segmentar o mercado, isto é, dividindo a 

população em grupos menores que poderão se tornar o mercado-alvo da organização. 

Entretanto, o marketing não cria segmentos, ele identifica e decide em qual 

atuar. Com essas informações em mãos, será possível direcionar suas atividades de 

marketing, entre elas: Planejar, comunicar, definir preços, decidir sobre portfólio de 

produtos e especificações de serviços de acordo com a necessidade de cada público e 

interesse da organização. Tornando assim, as decisões mais assertivo se comparadas ao 

marketing de massa que costuma padronizar uma oferta geral a todos, sem levar em 

consideração as especificações dos extratos socioeconômicos e culturais dos segmentos 

(BUENO e IKEDA, 2013); (KOTLER e KELLER, 2013); (HOOLEY et al., 2009); 

(CRESCITELLI e OGDEN, 2008). 

Os requisitos básicos para a segmentação são: Os clientes precisam ser 

diferentes uns dos outros para que possam ser classificados segundo suas semelhanças, 

seja ela gênero, idade, profissão, gosto, estilo ou poder aquisitivo, por exemplo. Depois 

precisam ser identificados por características que possam ser mensuradas, para permitir 

que sejam identificados e se tornem um mercado-alvo em potencial. E por último, os 

segmentos devem ser isolados para que fiquem reconhecidos do restante do mercado 

pela sua singular diferença dos demais para direcionar os esforços de marketing. 

Também é importante considerar na segmentação a diferença entre mercado 

de consumo e indústria, em que a primeira se refere às pessoas físicas e a segunda ao 

segmento dos mercados das pessoas jurídicas (HOOLEY et al., 2009); (LAS CASAS, 

2008). 

Os mercados podem ser classificados segundo Kotler e Keller (2013) em 

quatro níveis: Segmentos, que são grupos de pessoas com características homogêneas; 

Nichos, que é um grupo mais estreito, definido dentro da segmentação com similitudes 

ainda maiores; Áreas locais, com divisão das necessidades dos clientes de acordo com 

suas áreas de localização geográfica e individual, que se caracteriza no atendimento 

customizado ao interesse particular de cada pessoa ou organização individual, como por 

exemplo, móveis sob medida, desenhados especialmente para cada cliente. 



40 
 

 
 

Ainda para os dois autores citados anteriormente, as principais variáveis da 

segmentação do mercado consumidor são: 

1 – Segmentação Geográfica: Divisão do mercado em unidades geográficas como 

países, Estados, regiões, bairros ou cidades. Ou ainda, com características até mais 

delimitadas: Tamanho populacional, densidade urbana, ou coordenadas geográficas, 

como norte ou sul. A empresa pode atuar em uma ou várias segmentações geográficas 

distantes, dependendo do seu porte e interesse; 

2 – Segmentação demográfica: Caracterizada pelo perfil básico como a faixa etária das 

pessoas, tamanho da família, renda, ocupação, religião, grau de instrução ou classe 

social. Essas variáveis são as mais populares na segmentação, pois geralmente as 

preferências e necessidades estão vinculadas as características demográficas. Inclusive o 

perfil dos diferentes tipos de gerações, como a geração X e Y, por exemplo, são 

consideradas aqui; 

3 – Segmentação psicográfica: Mediante uso da psicologia e demografia, as pessoas 

são agrupadas considerando seu estilo de vida, valores e personalidade. Esse tipo de 

segmentação é bastante difundido, principalmente em relação ao setor de vestuário e 

alimentos. 

4 – Segmentação comportamental: Classifica as pessoas de acordo com seus 

conhecimentos, uso de produtos e atitudes. Muitas empresas consideram esses atributos 

como os melhores pontos de partida para definir o segmento de marcado por envolver 

índice de utilização, benefícios do produto, percepção do nível de conhecimento, status 

para o usuário, ou ainda oportunidade de mensurar os clientes pelo seu grau de 

fidelização. 

Não menos importante, deve-se adotar as etapas no processo de 

segmentação que envolvem as seguintes sequências: Segmentação baseada nas 

necessidades dos consumidores; identificação dos segmentos; verificação de sua 

atratividade; rentabilidade do segmento, pois nem todos são potencialmente lucrativos; 

posicionamento do segmento, onde cria-se uma proposta de valor e estratégia de 

posicionamento para cada agrupamento; teste crítico do segmento, com simulações para 

avaliar a atratividade e por último, estratégia de composto de marketing, envolvimento 

estratégias de posicionamento com preço, ponto, produto e promoção (KOTLER e 

KELLER, 2013); (AZEVEDO et al. 2012). 
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Identificados os segmentos no mercado em potencial, a próxima etapa é 

decidir em quantos e quais segmentos atuar, que são justamente os mercados-alvo, ou 

grupo de pessoas selecionadas pela organização para direcionar as vendas de seus 

produtos e serviços (KOTLER e KELLER, 2013). 

Isso porque, dificilmente uma organização conseguiria atende 

eficientemente todo o mercado sem antes organizar os consumidores em segmentos para 

então selecionar as estratégias e direcionar seus produtos com as especificações 

esperadas e demandas. Sem perder de vista que marketing deriva de Market que 

significa mercado e consequentemente, há a necessidade de estudar e conhecer o 

ambiente socioeconômico e cultural do mercado-alvo selecionado (PAIXÃO, 2008). 

Nesse sentido, pode-se afirmar que mercado-alvo também conhecido como 

público-alvo compreende um grupo de pessoas em que a organização direciona seus 

esforços de marketing. Encontra-se incluídos nele: Os consumidores que estão dispostos 

a comprar o produto ou serviço, os que têm condições monetárias para comprá-lo e 

aqueles que já são consumidores finais do produto. Além disso, esses públicos-alvo 

devem ser incluídos na elaboração das estratégias de marketing da empresa (SOUZA et 

al., 2013); (CRESCITELLI e OGDEN, 2008); (LAS CASAS, 2008). 

Esses grupos de consumidores que compõe o mercado-alvo, normalmente 

estão dispersos geograficamente, por isso sua distribuição não é uniforme. 

Considerando isso, Hooley et al., (2009) sugerem selecionar o mercado-alvo avaliando 

a atratividade de seus segmentos. Assim, depois de dividir o mercado em grupos de 

pessoas similares, por meio da segmentação que leva em consideração suas 

necessidades e problemas, o planejamento e ações de marketing devem ser efetivados, 

mediante propaganda, promoção e posicionamento. 

Um marketing de mercado-alvo eficaz ainda identifica e traça o perfil dos 

grupos distintos que se diferenciam pelas suas necessidades. Em seguida, seleciona um 

ou mais segmentos de interesse da empresa, nesse caso considerado como mercado-

alvo. 

E por último, para cada segmento escolhido é necessário que haja uma 

divulgação específica dos benefícios dos produtos e serviços da empresa para que se 

consolidem os posicionamentos almejados. Fechando dessa forma o ciclo: 

Segmentação, mercados-alvo e posicionamento (KOTLER e KELLER, 2013). 



42 
 

 
 

É importante lembrar que os consumidores não são dados estatísticos, mas 

pessoas, portanto é prudente reconsiderar que, com o tempo, ocorrem mudanças 

significativas no comportamento do mercado, exigindo novamente a mensuração do 

perfil dos segmentos ou formações de novos grupos com necessidades e características 

específicas ou inéditas que demandarão novos diagnósticos e ações diferenciadas, 

resultado da mudança constante do mercado-alvo. 

 

2.2.7 Pessoas 

 

O ser humano é tão complexo que mesmo sendo estudado por diversas 

ciências, ainda assim não é totalmente compreendido (MEGIDO e SZULCSEWSKI, 

2002). 

Os referidos autores ainda desenvolvem a ideia de que o comportamento de 

uma pessoa é resultado das suas atitudes e daquilo que ela pensa. Sendo portando, 

variado e variável. Sua base começa na família e se estende até as organizações. Suas 

atitudes são moldadas por suas motivações e convivência com outras pessoas, grupos e 

organizações. 

E para compreender o comportamento das pessoas a partir dessas 

motivações, Kotler e Keller (2013) resgatam as teorias de Sigmund Freud, Abraham 

Maslow e Frederick Herzberg, ressaltando que cada um de nós, consequentemente, 

tanto os funcionários como os clientes, tem necessidades e motivações que permeiam o 

comportamento. A teoria das necessidades criada por Abraham Maslow, um psicólogo 

que na década de 40 queria explicar a motivação das pessoas a partir da organização 

hierárquica de suas necessidades, classifica a seguinte ordem crescente de importância: 

1 – Necessidade fisiológica: Faz referência a busca do indivíduo em suprir necessidades 

primárias para sua sobrevivência, a exemplo de descanso, alimento, vestuário e abrigo; 

2 – Necessidade de segurança: Que envolve condições de segurança no trabalho, 

estabilidade do emprego, remuneração digna e benefícios financeiros; 

3 – Necessidade social: Considerada uma necessidade secundária em relação as 

primeiras, está relacionada a carência e busca por vínculos sociais de amizade e afeto 

com os colegas de trabalho, clientes e chefia; 
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4 – Necessidade de estima: De patamar mais elevado na pirâmide das necessidades de 

Maslow se refere à busca por promoções e maior responsabilidades. Estão relacionados 

ao seu orgulho e reconhecimento; 

5 – Necessidade de auto realização: Último nível segundo os estudos de Maslow é a 

necessidade de desafios e trabalhos que permite não somente que outras pessoas o 

reconheçam como a necessidade de estima anterior, mas que ele próprio se sinta 

realizado consigo mesmo, a partir de realizações pessoais, da sua capacidade de 

autonomia, participação nas decisões e criatividade. 

A teoria de Maslow recebeu críticas no sentido que nem sempre essa 

hierarquia acontecia na prática, podendo haver inversões dela, ou algumas pessoas 

pularem algumas delas. Como por exemplo, um indivíduo com poucos recursos 

financeiros que priva a si e a sua família das necessidades fisiológicas básicas para 

gastar em eventos sociais ou compra de roupas de grife para se sentir valorizado pelos 

colegas de trabalho, e nesse caso, suprir sua necessidade social e de estima ante suas 

necessidades fisiológicas. Ou quando o funcionário, humilhado no trabalho, abandona o 

emprego por seu orgulho ferido, mesmo diante de sua necessidade fisiológica eminente 

sem o dinheiro do seu trabalho, invertendo nesse caso, a hierarquia das necessidades. 

Essa teoria é amplamente discutida pelos autores Silva (2008), Oliveira (2008), Amboni 

e Andrade (2007), Caravantes et al, (2005), Pedroso (2004) e Maximiano (2000) em 

suas literaturas. 

Enquanto a teoria de Frederick Herzberg apresenta o comportamento das 

pessoas por meio de dois fatores: Higiênicos e motivacionais. O primeiro se refere ao 

estado de insatisfação e não insatisfação, em que o indivíduo não se motivava, mas 

poderia ficar insatisfeito ou não com os fatores ligados as condições de trabalho e 

remuneração. O segundo fator motivacional, está relacionado aos estados emocionais de 

estima e valorização, tais como reconhecimentos sociais e respeito, em que ele poderia, 

dependendo do clima organizacional, estar satisfeito ou não satisfeito. 

Na prática, os fatores higiênicos equivalem às necessidades primárias: 

fisiológicas e de segurança. Enquanto os fatores motivacionais equivalem às 

necessidades sociais de estima e auto realização da teoria de Maslow (SILVA, 2008); 

(OLIVEIRA, 2008); (AMBONI E ANDRADE, 2007); (CARAVANTES et al., 2005); 

(PEDROSO, 2004). 
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Entretanto, indo além da abordagem comportamental das teorias 

neoclássicas da administração, Eugène Enriquez (1997) procura demonstrar a partir da 

teoria Freudiana já mencionada por Kotler e Keller (2013), o comportamento das 

pessoas na organização. Nela podem-se compreender as atitudes com base em fatores 

conscientes ou inconscientes. Em que o indivíduo, a partir de suas experiências, 

conhecimentos adquiridos, histórico de vida, sentimentos e imaginações mais 

profundas, impulsiona comportamentos que podem ser explicados e compreendidos a 

partir desses fatores gerados. 

Esse comportamento pode ser regado pelo pulsar da vida (por sentimentos 

de amizade, amor e afeto) ou pelo pulsar da morte (culpa, medo, inveja, arrependimento 

ou violência). E como as pessoas convivem em grupo, suas ações se propagam pelas 

organizações, tanto formal, quanto informalmente. 

Enriquez (1997) traz a tona o comportamento individual com seus desejos, 

valores, desilusões, imaginações e necessidade de reconhecimento. E também, o 

comportamento de grupo, com sua afetividade, conflito, injustiça, ideologias, tensões e 

sentimentos de solidariedade. Em que ambos, indivíduos e grupos, convergem em uma 

organização que tem sua própria cultura, símbolos, divisão do trabalho, poder, ideologia 

e normas. 

Nesse contexto o autor tenta explicar o comportamento das pessoas no 

ambiente organizacional, reconhecendo a importância de suas atitudes e conduta no dia 

a dia das organizações. 

Megido e Szulcsewski (2002) também reconhecem a importância do 

comportamento das pessoas como propulsoras de suas atitudes nas empresas. Por isso 

classificam o estado emocional humano em quatro categorias: Alegria, tristeza, raiva e 

medo. Para os autores, os melhores profissionais são aqueles que usam essas emoções a 

seu favor. Permitindo dessa forma que os comportamentos sejam positivos e 

motivacionais. Todas elas se refletirão de alguma forma no desempenho e na 

produtividade que é uma preocupação unânime das organizações. 

Esse desempenho está potencialmente ligado à aprendizagem, aquisição de 

habilidades e conhecimentos dessas pessoas. As mudanças de comportamento e atitudes 

adquiridas em um treinamento permitem maximizar o desempenho profissional e os 

níveis de motivação para o trabalho (TACHIZAWA et al., 2008). 



45 
 

 
 

As competências podem ser entendidas como um conjunto de três: O 

conhecimento, a habilidade e o comportamento. O conhecimento costuma ser agrupado 

em duas categorias: Conhecimento técnico, voltado à execução de produtos, serviços e 

processos; e conhecimento da interação humana, direcionada para a liderança, 

motivação e trabalho em equipe. As habilidades podem estar voltadas para os 

resultados, com orientação ao raciocínio, negociação, delegação e sintetização; voltada 

para a interação pessoal por meio da persuasão, trabalho em equipe, habilidade em 

motivar, ouvir e desenvolver outras pessoas; e a habilidade voltada ao processo, 

mediante a capacidade de raciocínio holístico, analítico e atenção (BOOG, 2006). 

Atualmente, percebe-se que as organizações têm como desafio a 

necessidade de reter talentos. E dessa forma, o ambiente dinâmico requer que as 

organizações capacitem constantemente seus funcionários, sob risco de perder em 

eficácia naquilo que fazem. Tanto isso é verdade, que cada vez mais, as empresas estão 

adotando programas de formação com treinamento e desenvolvimento para seus 

funcionários (GIL, 2007). 

Para mobilizar e qualificar as pessoas, ainda é importante conhecer seu 

perfil (FOSSA e SGORLA, 2011). 

Uma das vertentes da teoria da administração no que diz respeito ao 

diagnóstico do perfil profissional para o desenvolvimento regional através da 

qualificação é a Gestão de pessoas, abordando que os indivíduos passam a constituir o 

elemento básico do sucesso. A organização necessita de pessoas qualificadas, e para 

isso ―é imprescindível o treinamento e o desenvolvimento das pessoas. E as 

organizações mais bem-sucedidas investem pesadamente em treinamento para obterem 

um retorno garantido‖ (CHIAVENATO, 2010, p. 366). 

Concordando com Fossa e Sgorla (2011), Chiavenato (2010) e Gil (2007), 

Boog (2006) argumenta que é necessário treinar e tal processo deve passar antes pelo 

diagnóstico das necessidades de aprimoramento. 

Até mesmo porque, considera-se que em certos setores há escassez de mão-

de-obra qualificada - que não se confunde com falta de pessoas para trabalhar - o 

treinamento compensa a deficiência relacionada ao cargo. E segundo dados da 

Associação Nacional dos Fabricantes, cinco de seis candidatos a um cargo foi rejeitado 

pela sua falta de qualificação (WAGNER e HOLLENBECK, 2009). 
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A empresa deve prever a necessidade de vagas e pessoas treinadas a fim de 

agir antes que ocorra a demanda. Durante esse tempo, ela terá condições de preparar 

alguém para ocupar a função, ao invés de pensar na necessidade somente quando ela 

ocorrer. E quando ocorrer terá duas alternativas: Recrutar externamente, que costuma 

ser o mais comum e econômico por atrair pessoas de fora da organização sem 

necessidade de capacitar os funcionários já existentes. A busca por esses profissionais 

pode ser por anúncios na imprensa (jornais, revistas e tabloides), pela internet para 

captação de currículos, por Universidades, por centros de integração que oferecem 

estagiários, por empresas especializadas em recrutamento e seleção, pelo recrutamento 

interno com a alocação de uma pessoa de dentro da empresa por meio de transferência 

de funcionários entre setores ou ainda por promoções de cargo e assim dando 

oportunidade aquelas pessoas que já acreditaram e investiram na organização. Além de 

diminuir ainda os custos e tempo como o recrutamento externo. Entretanto, é necessário 

ter um bom banco de dados e um critério pré-estabelecido e já divulgado para que o 

processo seja uma oportunidade e um estímulo para todos, gerando um bom clima 

organizacional. E não por situações que gerem revoltas por critérios obscuros ou 

injustos. O que elevaria às insatisfações e conflitos organizacionais. Dessa forma, a 

melhor maneira de recrutar e selecionar pessoas, são por princípios que não firam a 

ética, custo e eficiência organizacional. (PONTES, 2008); (CARVALHO, 2007). 

O treinamento visa o aperfeiçoamento de desempenho para aumentar a 

produtividade e o aprimoramento das relações interpessoais. O treinamento deverá 

preparar as pessoas para um cargo por meio de um processo contínuo, visando manter 

atualização tecnológica permanente. E com base nestas ideias nenhuma empresa 

consegue um nível de produtividade adequado sem que sua equipe esteja bem 

preparada, pois o fator humano influencia diretamente o nível de desempenho da 

organização. 

As pessoas ainda podem utilizar o marketing pessoal, que permite planejar o 

desenvolvimento profissional e seu bem estar. Nela é possível realizar uma auto análise 

para melhorar seus pontos fracos e reforçar os fortes com o intuito de aprimorar-se 

enquanto pessoa e profissional. Buscando melhores oportunidades de trabalho e maior 

qualidade de vida. Entretanto, para isso elas encaram o treinamento como uma 

oportunidade (GURGEL e OLIVEIRA, 2004). 
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Essa capacitação deve contribuir com o crescimento profissional e 

desenvolvimento pessoal do trabalhador, engajando-o nos objetivos organizacionais. E 

com a ampliação do conceito de treinamento por meio do marketing interno, também 

conhecido como endomarketing, outro recurso que ganha dimensão são os programas 

de integração. Nele a empresa deve promover a integração de novos funcionários às 

áreas departamentais. Além disso, o marketing interno deve estar com seus objetivos de 

desenvolvimento interno andando em paralelo com os objetivos do programa de 

marketing dirigido ao mercado externo de clientes e concorrentes, isso implica em 

estratégias coerentes do marketing interno. (HOOLEY et al., 2009). 

Porque investir em treinamento e desenvolvimento das pessoas significa 

investir na qualidade dos produtos e serviços. O objetivo é preparar os indivíduos para 

as atividades de sua função, dando oportunidade para seu contínuo desenvolvimento 

pessoal, e não apenas no cargo ocupado, mas também naqueles que ele possa ocupar. 

Mudar as atitudes, criar um clima amistoso, permitir a motivação e estimular a iniciativa 

torna a organização mais receptível para que as pessoas possam corresponder com 

produtividade e satisfação (TACHIZAWA et al., 2008). 

Além disso, ―As pessoas passam a constituir o elemento básico do sucesso 

empresarial‖ (CHIAVENATO, 2010, p. 04). 

Uma motivação elevada num processo de qualificação também é citada por 

Sampaio (2004) quando afirma que a motivação é uma filosofia de trabalho que é 

influenciada pelo processo de preparação e recompensa financeira e/ou sociais das 

pessoas para alcance dos resultados esperados. 

Fossá e Sgorla (2011), também concordam e afirmam que o 

desenvolvimento acorre com a valorização do ser humano, reconhecendo sua 

importância e influência no âmbito organizacional e no reflexo do atendimento aos 

clientes. 

Nesse processo as pessoas adquirem conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Na área de desenvolvimento de pessoas é verificável que o aprendizado é mais eficiente 

se houver a motivação do participante e para que ele se sinta motivado devem existir 

expectativas reais em relação às vantagens de sua participação. Por exemplo: 

oportunidades de promoção, recompensa financeira, reconhecimento e aquisição de 

novos conhecimentos (RIBEIRO, 2006). 
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As pessoas devem ser avaliadas para perceber a necessidade do 

desenvolvimento de suas competências e habilidades ou para prepará-las para novas 

funções. As competências em geral são: orientação para o resultado, capacidade técnica, 

liderança, orientação para as ações, mudanças, iniciativa, organização, planejamento e 

visão. Enquanto as habilidades podem ser descritas como a capacidade de realizar 

análises, coordenar, aferir conhecimentos e práticas, auto avaliação, entre outros 

(SOUZA et al., 2008). 

E assim, para que o treinamento seja um sucesso, a aprendizagem só 

ocorrerá quando envolver o interesse dos indivíduos. Eles só serão completos quando os 

conhecimentos, as informações e habilidades adquiridas permitirem mudanças positivas 

no comportamento (CARVALHO e NASCIMENTO, 2004). 

Com as constantes mudanças nos ambientes internos e externos das 

empresas, o papel das pessoas enquanto clientes internos têm sido imprescindível e 

felizmente muitas das organizações está reconhecendo elas, como seu principal 

patrimônio, composto consequentemente pelos seus ativos: Conhecimento tácito, 

habilidades e competências (GIL, 2007). 

E por fim, na mesma linha de raciocínio Boog (2006, p. 04) é bem conciso e 

convicto quando afirma que: ―Se há uma unanimidade nas organizações, é a de que é 

preciso treinar pessoas‖. 

 

2.2.8 Pesquisa 

 

No processo decisório de qualquer organização, é necessário obter 

informações confiáveis e concretas que possam reduzir a incerteza de uma decisão 

baseada apenas na intuição. Até mesmo porque a informação nem sempre está 

disponível e organizada. Especialmente sobre as necessidades e desejos dos 

consumidores, que além de poucos dados disponíveis a respeito deles - principalmente 

de segmentos e nichos específicos em que a empresa atua - ainda é preciso considerar 

que suas necessidades são dinâmicas e seus desejos mutáveis ao longo do tempo. Tudo 

isso, torna a necessidade de novas informações e atualização constante ser ainda mais 

importante. 



49 
 

 
 

Visto essa escassez de informações específicas por meio de fontes 

secundárias, na empresa pode recorrer à pesquisa de marketing que orientada por 

métodos científicos, permite a coleta e análise de informações que tornarão a decisão 

embasada em dados mais confiáveis, ao invés de considerar apenas orientar-se por 

percepções vagas sobre o assunto (BARQUETTE e CHAOUBAH, 2007). 

De forma análoga, Malhotra (2012, p. 09) afirma que ―As decisões sólidas 

não são baseadas no instinto, na intuição ou no puro julgamento; mas em informações 

sólidas. Sem essas informações a gerência não consegue tomar decisões consistentes‖. 

Outro autor que está em concordância com essa linha de pensamento sobre a 

importância da pesquisa na busca de dados, é Netto (2008), quando em suas 

formulações indaga que qualquer organização quando necessita de informações que não 

estão à disposição, deve recorrer a dados primários que podem ser organizados por 

métodos e procedimentos específicos. Assim, a pesquisa ordenada, garante-lhe maior 

segurança no planejamento, problemas, hipóteses, métodos, coleta dos dados, tabulação, 

análise e conclusões. Também é imperativo refletir que a pesquisa de marketing, além 

de trazer importantes informações, acaba se tornando um poderoso instrumento de 

diferenciação, uma vez que, dados primários coletados pela própria empresa, permitem 

a exclusividade da posse dessas informações. Consequentemente esse diferencial 

competitivo pode ser desfrutado para elaboração de suas estratégias, permitindo que 

esse ―p‖ pesquisa, contribua significativamente para a empresa aumentar as vendas, 

objetivo do composto de marketing. 

Como conceito puro, pode-se afirmar que ―A pesquisa de marketing é a 

identificação, a coleta, a análise, a disseminação sistemática e objetiva das informações 

para melhorar a tomada de decisão relacionada à identificação e à solução de problemas 

no marketing‖ (MALHOTRA, 2012, p. 04). 

E considerando que a pesquisa de marketing não é tão simples, Aragão 

(2008, p. 122) escreve que ―Sabendo-se ainda que tanto a administração quanto o 

marketing tenha escopo multidisciplinar, entende-se que a construção de um repertório 

metodológico de pesquisa consistente nessas áreas não é tarefa tão simples‖. 

Contudo, para tabular e analisar os números obtidos pela pesquisa, o 

marketing tornou-se um grande usuário da pesquisa qualitativa, que permite quantificar 
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dados e aplicá-los em análises estatísticas por softwares, tais como Spss®
6
e microsoft 

excel® (VIEIRA e TIBOLA, 2005). 

O uso de aplicativos em pesquisas, a exemplo do exposto, tem sido uma 

respeitável ferramenta para cálculos estatísticos (SAMPAIO, 2012). 

Além disso, a internet e especialmente o correio eletrônico tem aberto 

espaço para agilizar as pesquisas de marketing, além de permitir o uso de novos 

métodos. Cada técnica tem suas vantagens. As entrevistas pessoais, frente a frente com 

a pessoa entrevistada, ou por telefone tem se tornado cada vez mais empregada e são as 

que mais oferecem flexibilidade para a explicação das perguntas e interação com o 

entrevistado. Técnicas de observações podem ser úteis quando os respondentes não 

estão muito dispostos a darem as informações necessárias. Os questionários também são 

boa fonte de coleta de dados, especialmente quando desejado o anonimato de quem 

responde. Essas técnicas tem sido as mais comuns nas pesquisas mercadológicas. 

A pesquisa de marketing deve ser visto como um investimento pela empresa 

e deve seguir um processo que normalmente envolve: A definição do problema, com a 

demarcação clara daquilo que deseja pesquisar; Pesquisa exploratória, para identificar 

as fontes das informações que podem ser secundárias, como os registros da própria 

empresa ou dispostas em sites, artigos, livros ou revistas especializadas. Ou ainda em 

fontes primárias pela pesquisa quantitativa com entrevistas e questionários. O método 

de experimentação também pode ser usado. Posteriormente a análise e interpretação que 

após a coleta de dados, geralmente com o apoio de modelos estatísticos e sistemas 

computacionais, pode gerar informações que permitiram análises e interpretações úteis, 

que consequentemente resulte em respostas que atendam ao objetivo proposto 

inicialmente pela pesquisa. (HOOLEY et al., 2009). 

Mas antes de iniciar a pesquisa, Paixão (2008) alerta que é necessário 

realizar um pré-teste, também conhecida como teste piloto que permite identificar falhas 

no questionário e perceber dificuldades para respondê-lo. 

Considerando o que foi exposto até aqui, é imperativo perceber que a 

pesquisa de marketing tem a função de subsidiar a gerência com dados precisos, 

confiáveis e válidas, para evitar os altos custos com decisões medíocres baseadas em 

informações generalistas e consequentemente inconsistentes (MALHOTRA, 2012). 

                                                           
6
Ferramenta de análise de dados Spss (Statistical Package for Social Sciences). 
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Dessa forma, a pesquisa busca contribuir com informações precisas e úteis, 

Principalmente, aquelas que nem sempre estão facilmente disponíveis ou realmente não 

estão a não ser por intermédio de dados primários que exigem o uso de metodologias 

coerente com os objetivos propostos e permitem igualmente, depois de aplicada, as 

vantagens competitivas de dados exclusivos para tomada de decisão. 

 

2.2.9 Prova física 

 

Outro aspecto tangível, além do produto, é a prova física também conhecida 

como evidências físicas. Essas evidências estão visíveis, por exemplo, em um hotel 

desde o acesso das suas instalações, seu estado de conservação, os atrativos da 

localização, estacionamento, condições físicas estruturais, acomodações, áreas de lazer 

e recreação, qualidade dos veículos eventualmente utilizados e até mesmo placas de 

avisos e indicações completam as características tangíveis. 

Essa estratégia utilizaria esses atributos de forma adequada para informar 

seus benefícios aos clientes. Ainda com o exemplo citado, em um hotel a divulgação 

poderia ser com a imagem de suas instalações por sites, folhetos e revistas, e mesmo nas 

próprias instalações informando sobre sua estrutura de piscinas, quartos, quadras, vista 

panorâmica, clima ou quaisquer características tangíveis que podem agradar o cliente. É 

isso que nos ensinam Dias e Pimenta (2010). 

Para os autores, ―A evidência física caracteriza os aspectos visuais e 

perceptíveis que vão criar no cliente uma impressão favorável sobre o produto‖ Dias e 

Pimenta (2010, p. 213). Além de ressaltar os cuidados com as instalações, sua 

iluminação, qualidade e modernidade, ainda lembram que uma localidade urbanística 

planejada cria um impacto e uma impressão profunda no cliente porque a imagem e o 

tangível possuem símbolos que produzem efeitos sobre as pessoas, auxiliam o 

marketing em seus esforços em atrair e reter consumidores. 

As pessoas são como fiscais dos ambientes físicos das organizações. Elas 

observam todos os detalhes internos e externos do prédio. Tudo é avaliado. O 

julgamento da observação se refletirá em seu retorno na organização. Deve-se 

reconhecer que uma estrutura física, começa a se degradar e se tornar obsoleta já ao 

término de sua construção. Por isso a manutenção deve ser periódica para manter o 
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padrão planejado inicialmente. Essa manutenção pode contemplar o prédio, as áreas 

externas da edificação, os equipamentos, a parte elétrica, as instalações hidráulicas, 

sistemas de incêndio e saídas de segurança. Essa manutenção pode ser de três formas: 

Corretiva, para corrigir anomalias ou defeitos. Preventiva, responsável pelas ações que 

procuram evitar a ocorrência dos defeitos. E a preditiva que busca informações sobre a 

possibilidade de anomalias, sem consertar ou interferir diretamente, apenas observando 

e coletando dados. 

Além da manutenção, a decoração, os móveis, a temperatura, acomodações 

e espaços físicos podem se tornar pontos fortes ou fracos da organização, dependendo 

da percepção do cliente, da preocupação e cuidados dos funcionários e da gestão do 

estabelecimento (PETROCCHI, 2007). 

Isso porque o ambiente físico enquanto evidência física influencia 

diretamente na satisfação ou não dos clientes, principalmente, nos serviços em que há 

contato direto com o consumidor final. Há inclusive, relação com a influência no 

comportamento dos funcionários. Elas podem ser classificadas em instalações internas, 

externas ou por outras evidências. As instalações externas correspondem ao design 

exterior das instalações: A sinalização visual, fachada, a facilidade de estacionamento, 

inclusive o paisagismo. Enquanto as instalações internas são compostas pela decoração, 

equipamentos, qualidade e temperatura do ambiente. Por sua fez, outras evidências são 

caracterizadas por cartões de visita, impressos, relatórios, além dos uniformes e 

aparência dos funcionários. Portanto, o conforto e a estética do ambiente são 

preocupações importantes para ―tangibilizar‖ à qualidade do serviço prestado (ASSIS e 

OLIVEIRA, 2012). 

A prova física interfere na interpretação dos clientes quanto à qualidade do 

que receberão. Para Kotler e Keller (2013, p. 384), ―As empresas prestadoras de 

serviços tentam demonstrar a qualidade de seus serviços por meio de prova física e 

apresentação‖. 

Portanto, para conhecer melhor o valor desse pê para a satisfação específica 

dos consumidores de um setor ou empresa, nada melhor do que realizar uma pesquisa 

mensurando o grau de importância e satisfação de cada um dos itens relacionados ao 

ambiente físico e infraestrutura da empresa, para posterior inclusão nas estratégias 

mercadológicas da organização (SOUZA et al., 2012). 
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2.2.10 Processo 

 

O processo é toda a sistemática utilizada, até mesmo o ato de entregar um 

produto ou serviço desejado ao consumidor. Envolve uma metodologia particular para 

garantir a operação do serviço. De forma objetiva, o processo é o método e a sequência 

de um sistema de entrega de produto e serviço (DIAS e PIMENTA, 2010). 

O processo está presente em todos os contextos empresariais. Não existe um 

produto ou serviço sem passar por ele. Da mesma forma que não faz sentido um 

processo sem a oferta de um serviço ou produto. Ele é composto por um conjunto de 

atividades como input (entrada) de insumos, adiciona valor e fornece o output (saída) do 

produto/serviço. Os processos organizacionais envolvem pessoas, procedimentos e 

tecnologias. 

Para a excelência operacional, Siqueira (2005) salienta que o processo é 

essencial para a entrega de valor, por intermédio de suprimentos de produtos, 

atendimento básico e gerenciamento da demanda. Convergindo com o desenvolvimento 

de resultados e soluções ao cliente. Por isso, administrar processos exige dedicação, 

habilidade e interpretação dos objetivos globais, para concretizá-lo com ações que 

garantam controle, organização e planejamento. 

O autor organiza o processo de administração do marketing com duas 

perspectivas: A primeira envolvendo a seguinte sequência: Procura de oportunidades, 

formulação de estratégias de marketing, implantação de estratégias de marketing e 

controle do processo. Todas elas, segundo ele, pertencentes ao trabalho do 

administrador de marketing. E numa segunda perspectiva: o planejamento, 

organizações, direção e controle, como fases do processo administrativo. 

Na realidade, ainda para Siqueira (2005) nossa compreensão do marketing é 

ampliada quando ele é percebido como um processo que impulsiona a criação de valor 

para o cliente. O marketing deve ser visto como a administração do processo de negócio 

que entrega valor ao cliente. E nesse contexto envolve três concepções: 

1 - Processo que define valor: Etapa do processo que auxilia a compreensão do 

ambiente por meio de pesquisas de marketing com análise do comportamento de 
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compra, suas preferências e interesses. Para determinar o valor a ser elaborado para o 

cliente, reconhecendo as limitações dos recursos da organização; 

2 - Processo que desenvolve valor: Essa fase consiste em criar uma cadeia de valor, com 

o desenvolvimento de novos produtos e serviços, fornecedores, escolha de melhores 

canais de distribuição, parcerias com outras organizações e revisão do preço, que 

conjuntamente permitem chegar à terceira etapa do processo; 

3 – Processo que entrega valor: Após passar pelas duas fazes anteriores, ocorre aqui à 

efetivação do processo que oferece valor ao cliente por meio de serviços, produtos, 

gestão do relacionamento, organização da distribuição, comunicação mais aprimoradas 

e de acordo com a previsão do que vai agradar e satisfazer os consumidores. 

Para a tomada de decisão estratégica, o processo também tem um 

importante papel. Devido à complexidade e dificuldade de alocar da melhor maneira 

possível os recursos humanos, financeiros e estruturais, um critério de decisão baseado 

em processos, permite maximizar a riqueza de melhor forma possível - naquele 

momento e naquela situação - e serve de referência para orientar a decisão estratégica 

(LIN, 2009. Tradução nossa). 

Quanto ao processo de administração estratégica, é possível organizar um 

esquema, conforme ilustra a figura 03: 

Figura 03 - Esquema do processo da administração estratégica 

 

FONTE: Adaptado de Siqueira (2005, p. 180). 

O processo é uma alternativa para a avaliação formativa, permitindo que 

correções necessárias sejam realizadas para assegurar o melhor desempenho possível 

das atividades programadas (MEIRA e SANTOS, 2012). 

Em um estudo de caso realizado em um hotel no Sul do Brasil, em que foi 

avaliado o aprendizado no processo de recepção, observou-se que havia a 

predominância de processos informais sutilizados no cotidiano da organização, dos 

quais se destacam: A observação, a tentativa e o erro, reflexão, experiência e iniciativa. 
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Diante disso, o aprendizado ocorria pela experiência e observação, levando à decisões 

intuitivas e fortalecendo a reprodução pelo procedimento já existente e sem parâmetros. 

Esse procedimento é ruim, pois tem amparo em um processo informal que não garante o 

padrão nem o atendimento das necessidades e objetivos da organização e dos hóspedes, 

resultando em status quo (acomodação). Concluiu-se que agir sem inferências testadas e 

válidas, possíveis pela sequência e diretrizes de um processo formal com procedimentos 

organizados e formalmente elaborados, resulta em baixa aprendizagem das pessoas 

envolvidas, verificado no contexto pesquisado (TRAVERSO e GODOY, 2013). 

Percebe-se que o processo nas organizações tem aumentado na mesma 

medida em que as empresas têm trabalhado mais com conteúdos intelectuais com maior 

valor agregado em valores intangíveis. As organizações tem se esforçado para melhorar 

seus processos, mas não significa que melhoraram, pois além de entender seu conceito, 

há muito a ser feito para aperfeiçoá-lo. 

A influência da tecnologia na realização das funções do trabalho das pessoas 

redefine a maneira como o processo inter organizacional funciona, bem como, as 

atividades em grupo ganham novos modelos e funcionamento integrados. Para 

Gonçalves (2000), o futuro será das empresas que conseguirem aproveitar o potencial 

das prioridades, dos recursos e das ações de seus processos de forma contínua. 

E para haver um processo de melhoria contínua e com qualidade, o primeiro 

requisito é a visão proativa dos seus administradores com uma gestão focada nos 

clientes e estabelecimento de um clima organizacional adequado que possam garantir 

segurança e liberdade, permitindo e estimulando a participação de todos na correção dos 

erros como meio de garantir a melhoria contínua do processo do desenvolvimento 

organizacional (MIORANZA e AQUINO, 2009). 

 

2.3 HOTELARIA 

 

Continuando com o processo da pesquisa procurou-se obter dados 

secundários em artigos de revistas, livros e sites oficiais que pudessem contemplar os 

principais conceitos sobre o setor hoteleiro e sobre o marketing aplicado aos hotéis, 

conforme segue: 
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Registros históricos demonstram que no início as hospedagens eram 

realizadas nas residências das pessoas que concediam quartos particulares em seus 

domicílios. Depois surgiram as hospedarias, os monastérios e só então os hotéis que tem 

a função essencial de acomodar pessoas que estão longe de seus lares e desejam que 

suas necessidades básicas sejam atendidas (BOUZADA e NEIVA, 2013). 

A hotelaria surgiu também como um complemento do turismo. Embora não 

haja registros precisos sobre seu início, percebe-se que tudo começou pela necessidade 

de hospedagem das pessoas, principalmente, quando viajavam a negócios ou a passeio. 

Por isso, a viabilização de boas estruturas de hotéis permite que uma região se 

desenvolva com mais facilidades, inclusive, impulsionando suas atrações turísticas e seu 

agronegócio (MONDO e COSTA, 2013). 

Os hotéis, enquanto pessoas jurídicas exploram os meios de hospedagem 

com o objetivo social do exercício da atividade de hotelaria que deixou de ser apenas 

um lugar de descanso e pernoite para oferecer espaços multifuncionais, inclusive 

acolhendo eventos. Deve–se como estratégia de sustentabilidade econômica orientar-se 

pelas necessidades e desejos dos hóspedes, pois mudanças no meio afetam valores, 

hábitos e criam novas preferências de consumo. E como os clientes não viajam atraídos 

pelo hotel, mas pelo destino é importante estar informado sobre as tendências e 

acontecimentos macroeconômicos exigindo do gestor hoteleiro visão mercadológica 

estratégica e planejamento (PETROCCHI, 2007). 

O conceito oficial de hotel está descrito na cartilha de orientação básica do 

sistema brasileiro de classificação de meios de hospedagem do site 

http://www.cadastur.turismo.gov.br (2013) como um ―Estabelecimento com serviço de 

recepção, alojamento temporário com ou sem alimentação ofertada em unidades 

individuais e de uso exclusivo dos hóspedes, mediante cobrança de diária‖. 

E dessa forma quando um indivíduo sai de sua localidade por qualquer 

motivo, a trabalho ou a passeio, acompanhado ou sozinho, ele necessitará como ser 

humano e cliente de condições adequadas de hospedagem tanto de alimentação, 

descanso, higiene, diversão, como de outros produtos e serviços. Diante dessa situação, 

existem hotéis com diferentes tipos e classificações para que possam atender aos mais 

diversos tipos de necessidades dos clientes (DIAS e PIMENTA, 2010). 

http://www.cadastur.turismo.gov.br/
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Por isso, os hotéis devem obedecer aos dispositivos legais dos meios de 

hospedagem emitidos pelo Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) que aprovou 

o regulamento dos meios de hospedagem no Brasil e categorizou de acordo com as 

condições de atendimento, conforto, serviço e comodidade: 

Figura 04 - Classificação oficial da hotelaria no Brasil 

Categoria Estrelas 

Superluxo  
Luxo  

Superior  
Turístico  

Econômico  
Simples  

FONTE: Petrocchi (2007, p. 13). 

A normativa número 429 de 23 de abril de 2002 classifica os hotéis 

brasileiros de acordo com a figura 04, também é conhecida como SBClass e foi 

elaborada pelo Instituto Brasileiro de Turismo em parceria com o Ministério do 

Turismo, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e pela sociedade civil como estratégia 

para aumentar a competitividade do setor. É um importante mecanismo de comunicação 

com o mercado e possibilita uma concorrência mais justa. A classificação estratifica o 

setor hoteleiro com as seguintes categorias de hospedagem: 

Hotel: É considerado um estabelecimento comercial com aposentos para 

hospedagem temporária com serviço de alimentação e obrigatoriamente banheiro 

privado e serviços inerentes à atividade de hotelaria; 

O hotel-residência: Está enquadrado na categoria hotel, mas voltados 

especificamente para atividades de lazer e repouso fora dos centros urbanos; 

A pousada: Estabelecimento de hospedagem que está instalada de forma 

parcial ou total em localizações próximas a atrações turísticas e integradas a região; 

A Hospedaria de turismo: Predominância de quarto com preço básico 

correspondente às diárias de utilização. 

E por último, o Hotel-histórico: Prédio de valor histórico ou grande 

significado regional, reconhecidos oficialmente por órgão público. (DIAS e PIMENTA, 

2010). 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ka-0LXX2pzBORM&tbnid=fNsUEmA8DxEG5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://br.freepik.com/icones-gratis/cinco-pontos-da-estrela_692919.htm&ei=8fqHUuW_MYvNsQTa9YC4Ag&bvm=bv.56643336,d.cWc&psig=AFQjCNFMvplZsF8qOadKOMKNbLcoHlKz8A&ust=1384729703768363
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ka-0LXX2pzBORM&tbnid=fNsUEmA8DxEG5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://br.freepik.com/icones-gratis/cinco-pontos-da-estrela_692919.htm&ei=8fqHUuW_MYvNsQTa9YC4Ag&bvm=bv.56643336,d.cWc&psig=AFQjCNFMvplZsF8qOadKOMKNbLcoHlKz8A&ust=1384729703768363
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ka-0LXX2pzBORM&tbnid=fNsUEmA8DxEG5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://br.freepik.com/icones-gratis/cinco-pontos-da-estrela_692919.htm&ei=8fqHUuW_MYvNsQTa9YC4Ag&bvm=bv.56643336,d.cWc&psig=AFQjCNFMvplZsF8qOadKOMKNbLcoHlKz8A&ust=1384729703768363
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ka-0LXX2pzBORM&tbnid=fNsUEmA8DxEG5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://br.freepik.com/icones-gratis/cinco-pontos-da-estrela_692919.htm&ei=8fqHUuW_MYvNsQTa9YC4Ag&bvm=bv.56643336,d.cWc&psig=AFQjCNFMvplZsF8qOadKOMKNbLcoHlKz8A&ust=1384729703768363
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ka-0LXX2pzBORM&tbnid=fNsUEmA8DxEG5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://br.freepik.com/icones-gratis/cinco-pontos-da-estrela_692919.htm&ei=8fqHUuW_MYvNsQTa9YC4Ag&bvm=bv.56643336,d.cWc&psig=AFQjCNFMvplZsF8qOadKOMKNbLcoHlKz8A&ust=1384729703768363
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ka-0LXX2pzBORM&tbnid=fNsUEmA8DxEG5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://br.freepik.com/icones-gratis/cinco-pontos-da-estrela_692919.htm&ei=8fqHUuW_MYvNsQTa9YC4Ag&bvm=bv.56643336,d.cWc&psig=AFQjCNFMvplZsF8qOadKOMKNbLcoHlKz8A&ust=1384729703768363
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ka-0LXX2pzBORM&tbnid=fNsUEmA8DxEG5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://br.freepik.com/icones-gratis/cinco-pontos-da-estrela_692919.htm&ei=8fqHUuW_MYvNsQTa9YC4Ag&bvm=bv.56643336,d.cWc&psig=AFQjCNFMvplZsF8qOadKOMKNbLcoHlKz8A&ust=1384729703768363
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ka-0LXX2pzBORM&tbnid=fNsUEmA8DxEG5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://br.freepik.com/icones-gratis/cinco-pontos-da-estrela_692919.htm&ei=8fqHUuW_MYvNsQTa9YC4Ag&bvm=bv.56643336,d.cWc&psig=AFQjCNFMvplZsF8qOadKOMKNbLcoHlKz8A&ust=1384729703768363
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Essa nova classificação também preserva a classificação de estrelas, mas 

alertam os mesmos autores que seus critérios são muito abrangentes ao mesmo tempo 

em que indicam grau de complexidade no processo de avaliação. A sistemática não 

obriga os hotéis a segui-la, sua adesão, portanto, é voluntária. Mas o hotel que fizer a 

sua terá os benefícios mercadológicos oferecidos pela classificação. E cabe ao 

marketing através de seu sistema de comunicação explicitar o significado da 

classificação obtida pelo hotel, tendo em vista a complexidade e desconhecimento geral 

pelos consumidores sobre as nuanças do sistema de sua classificação. 

O regulamento dos meios de hospedagem define ainda no setor hoteleiro a 

unidade habitacional (UH) como o local disponível pelo hóspede para seu repouso, 

higiene e bem-estar. Existem dois tipos de UHs: O Apartamento com quarto exclusivo 

de hóspede, estrutura suficiente para guardar roupas, objetos pessoais, tomar banho, 

realizar sua higiene e descansar. A outra UHs é a Suíte com as mesmas condições do 

apartamento, mas com um componente a mais que é a sala de estar. 

Nesse contexto, existe ainda a diária com preço pela hospedagem e serviços 

por um período de vinte e quatro horas que pode ser classificada em: 

- Simples: Unicamente composta pelo uso da UH; 

- Com café da manhã: Uso da UH com fornecimento de um café pela manhã; 

- Meia pensão: Uso da UH com café da manhã e mais uma refeição podendo ser uma 

janta ou um almoço; 

- E pensão completa: Com café da manhã, almoço, janta e uso do UH (PETROCCHI, 

2007). 

 

2.3.1 Marketing hoteleiro 

 

Com o crescimento das viagens e aumento da concorrência houve a 

necessidade dos hotéis em desenvolver produtos e serviços melhores para que pudessem 

atender aos novos anseios dos hóspedes. A partir dessa conscientização ficou claro que 

o responsável para contribuir com o desenvolvimento de estudos do mercado 

consumidor com o hotel é o marketing (MONDO e COSTA, 2013). 

E considerando que empreendimento hoteleiro tem sua vocação em 

estabelecer um relacionamento com seus hóspedes, as formas e a qualidade com que 
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isso ocorrerá, merecem um cuidadoso planejamento, pois é mais barato manter um 

cliente já existente do que conquistar um novo (KOTLER e KELLER, 2013); 

(PETROCCHI, 2007). 

Por isso, os esforços de marketing podem garantir uma comunicação 

integrada entre hotéis e seus hóspedes, permitindo analisar e suprir as necessidades dos 

clientes: ―Através da elaboração de um composto de marketing direcionado para as 

especificidades do segmento de hotelaria. Enquanto as ações voltadas aos clientes de 

hotéis são estruturadas e encadeadas de modo a se obter sua máxima efetividade‖ 

(DIAS e PIMENTA, 2010, p. 176. Grifo nosso). 

Após a segmentação e definição do mercado-alvo hoteleiro, os esforços 

devem ser em definir estratégias mercadológicas voltadas para atingir os objetivos 

organizacionais mediante extrapolação do conceito de produtos e serviços, entregando 

valor ao cliente. Esse conjunto de estratégias para atender as necessidades do mercado-

alvo, consiste em uma combinação de quatro variáveis principais. Essas variáveis que 

vão determinar o sucesso do esforço organizacional são chamadas de composto de 

marketing que compreende o produto, preço, localização e comunicação de marketing. 

No caso do setor hoteleiro, o produto se refere aos atributos oferecidos pelo 

agente de hospedagem ou consumidor-turista ou viajante, mediante as 

acomodações, atendimento, equipamentos de lazer, infraestrutura geral, 

interação com demais elementos da localidade e demais atributos capazes de 

gerar percepção de valor no cliente. (DIAS e PIMENTA, 2010, p. 217). 

 

Esses produtos podem ser tangíveis com características físicas ou 

intangíveis que são os serviços enquanto partes integrantes de um produto como por 

exemplo, o atendimento de serviços de quarto, atenção, som ambiente, segurança e 

informações. Por isso, não podem ser estocadas e são consumidas imediatamente ao 

mesmo tempo em que estão diretamente ligadas ao produto tangível. 

Os serviços dos hotéis são perecíveis, afetados pela demanda cuja produção 

e execução dos serviços são entregues simultaneamente por consequência da flutuação 

da demanda por quartos que é sazonal e característica do setor hoteleiro. Nessa situação 

uma diária não vendida num dia é perdida para sempre (BOUZADA e NEIVA, 2013). 

Esses serviços de hospedagem que envolve fatores intangíveis têm como 

exemplos, conforme sintetiza Petrocchi (2007): a decoração, o clima de hospitalidade, a 

cortesia em de cada funcionário e o sorriso da equipe. E como complemento tangível o 

fornecimento de alimentos, bebidas, arrumação da cama, organização e limpeza dos 
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móveis, lençóis e travesseiros, são requisitos que devem buscar a excelência, por isso o 

fator principal aqui para as empresas hoteleiras, é o recurso humano. 

Especificamente para os hotéis, Dias e Pimenta (2010, p. 200) defendem 

que ―O grau de tangibilidade dos produtos de hotelaria geralmente é baixo. Isso quer 

dizer que predominam características intangíveis quando se analisa o processo de 

geração de valor de um serviço hoteleiro‖. E ainda descrevem que por isso, a 

intangibilidade tem aspecto fundamental nesse setor que são geradores de expectativas 

dos clientes e, portanto, podem criar insegurança se não forem atendidas. Como essa 

expectativa a respeito dos benefícios intangíveis dos serviços prestados, normalmente é 

constituída pelos clientes antes de sua estadia, o processo de comunicação de marketing 

pelos seus diferentes canais como, por exemplo, pela propaganda ou promoção, elas são 

à base dos esforços mercadológicos para criar uma imagem positiva do hotel. 

Ainda para os autores anteriormente mencionados, essa comunicação é 

conhecida como variável promoção, sendo a maneira pela qual a empresa torna seus 

produtos e serviços conhecidos ao seu público-alvo. Informa os benefícios e o 

posicionamento da organização com a criação de sua imagem e identidade. Criando 

interesse, mas também expectativas quanto aos serviços oferecidos. A comunicação de 

marketing é responsável pela apresentação das vantagens dos produtos e serviços 

prestados em relação à concorrência e de acordo com as necessidades e desejos do 

cliente em potencial. 

O processo de comunicação dos hotéis pode ser direcionado ao mercado 

final ou mercado intermediário. O primeiro tem a finalidade de criar condições para as 

pessoas que tem interesse direto na hospedagem, possam motivar-se a conhecer os seus 

serviços, se recordem, retornem ou recomentem aos conhecidos. E o segundo, o 

mercado intermediário direciona a comunicação diretamente às trade turísticas ou 

grupos que intermediam a negociação com os consumidores. Suas ações abrangem além 

do público-alvo direto também agências de viagem, operadoras de turismo, clubes, 

associações, organizações civis em geral, estudantes, professores, pessoas fluentes, a 

imprensa, as empresas na cidade em que atua entre outros. Para isso, deve se estruturar 

em três áreas básicas: Propaganda, relações públicas e assessoria de imprensa. 

A propaganda produz e veicula informações publicitárias, cobrindo todas as 

mídias selecionadas. A internet tem se tornado uma boa escolha no ramo hoteleiro. E as 
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campanhas devem se subordinar as estratégias mercadológicas do hotel, sendo comum o 

uso de folhetos, outdoors, anúncios na mídia, uso de sites, vídeos e campanhas 

publicitárias. 

A área de relações públicas por meio de visitas e participação em feiras, 

congressos, relacionamentos com entidades de classe, associações e órgãos públicos tem 

o objetivo de manter contato com as empresas e pessoas, criando empatia e divulgando 

o hotel com seus produtos e serviços, oportunizando negócios com os mercados 

intermediários, agências de turismo e operadoras de negócios. Essa função é relevante 

quando se percebe que pela média nacional 58% dos hóspedes busquem os hotéis por 

canal direto, 42% portanto, índice bem expressivo, buscam os hotéis por meio dos 

canais do mercado intermediário. 

Enquanto a área de assessoria é mais presente nos hotéis de maior porte e 

procura aproximar-se de jornalistas sugerindo matérias com mídia espontânea, fazendo 

lembrar-se pelos veículos de comunicação, além de registrar e divulgar informações 

relevantes relacionadas às ações e benefícios do hotel. É justamente por meio da 

comunicação de marketing que a promoção torna-se um importante componente para 

atrair os clientes em potenciais e conquistar os hóspedes dos hotéis (MONDO e 

COSTA, 2013); (PETROCCHI, 2007). 

Outro componente do composto de marketing desse setor é o preço que para 

Dias e Pimenta (2010, p. 217) ―O preço do serviço hoteleiro reflete no valor 

determinado para o cliente pagante que vai buscar a condição mais adequada para o 

desembolso‖. Parcelamento, prazos e financiamento são táticas importantes nesse 

composto. E disponibilizar o melhor preço, não significa diminuir os serviços durante a 

estadia da cliente porque a redução da entrega de valor pelo hotel o torna menos 

atraente diante da concorrência. Para não diminuir o conjunto de benefícios ao 

consumidor, e muitas vezes, manter um preço competitivo muito hotéis estão 

parcelando o valor da estadia para que o hóspede não necessite fazer um desembolso 

imediato no seu check-out. O preço cobrado pode ser interpretado pelo cliente como 

justo ou não em razão do valor recebido ou por características pessoais como poder 

aquisitivo, sexo, gênero, idade, posição social e personalidade. 

Além disso, a sazonalidade é uma característica do setor hoteleiro. Dessa 

forma, a estratégia de oferecer um preço diferenciado em cada época do ano de acordo 
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com a sazonalidade é alternativa válida. Preços baixos em baixas temporadas atraem 

clientes. Também fatores internos devem ser considerados na formação do preço, entre 

eles, os custos fixos, variáveis, despesas desembolsáveis ou não, bem como, índices de 

lucratividade, rentabilidade e taxas de retorno esperadas pelos investidores do 

empreendimento. 

Segundo Petrocchi (2007), estudos têm demonstrado que em média 31% dos 

custos hoteleiros são variáveis e 69% são fixos. Salários, depreciação e custos com 

materiais são os três custos que mais consomem recursos nesse setor, por isso a política 

de preço deve levar em consideração, além dos seus custos e despesas também sua 

capacidade de gerar retorno aos donos do hotel. Nesse setor o preço deve ser ainda 

adequado à época da ocupação, ao número de pessoas que estão negociando a estadia e 

os serviços utilizados. Tarifas específicas ainda podem ser cobradas com serviços 

adicionais. 

O autor ainda aborda que além da avaliação do preço como importante 

variável do marketing hoteleiro, outras variáveis tem tido relevância, entre elas a 

pesquisa. A realização dela com o público em potencial permitem reconhecer suas 

necessidades e interesses. Enquanto que as realizadas com os hóspedes permitem um 

levantamento de dados sobre o grau de satisfação dos clientes com relação em todos os 

serviços e produtos ofertados que subsidiaram a tomada de decisão, pois as queixas ou 

aprovações são indicadores fundamentais para orientar a administração hoteleira 

(PETROCCHI, 2007). 

Segundo Dias e Pimenta (2010), em uma recente pesquisa em hotéis foram 

identificados vários fatores que impactam na satisfação dos hóspedes e das duas mais 

importantes, a primeira estava relacionada à qualidade do atendimento dos funcionários 

enquanto a segunda se referia à qualidade das instalações. 

O mais importante apontado pelos hóspedes é a qualidade do atendimento 

que é parte integrante do componente produto do composto de marketing, reforçando a 

importância desse ―P‖ também para o composto no setor hoteleiro. Já o segundo fator 

mais relevante apontado pela pesquisa, refere-se à qualidade das instalações. Ela revela 

que em muitas situações, as instalações de um hotel são ignoradas quanto ao grau do 

seu valor pelo hóspede. Ela está diretamente relacionada à variável prova física que se 

caracteriza pela estrutura visual que vão criar no cliente uma opinião favorável ou não. 
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Por exemplo: A funcionalidade e aparência das instalações como a iluminação, design e 

beleza, demonstram evidências tangíveis sobre a qualidade do produto ou serviço 

(DIAS e PIMENTA, 2010). 

Os hóspedes assumem o papel de inspetor da qualidade. Eles observam o 

prédio, seus jardins, a fachada, a entrada, a decoração com as cortinas, as escadas, a 

piscina, saída de emergência e o piso. Cada detalhe será avaliado e se o julgamento da 

observação for positivo, eles poderão se tornar clientes fiéis, mas se negativo, além de 

não retornar, ainda falará mal da organização (PETROCCHI, 2007). 

O ponto ou localização é o local onde os produtos ou serviços são 

entregues ao cliente. No caso dos hotéis, o consumidor faz parte da distribuição até a 

localização desejada por meios de diversos tipos de transportes. Nessa situação, Dias e 

Pimenta (2010, p. 217) afirmam que ―Cabe ao hotel ou agente de hospedagem 

proporcionar ao potencial cliente condições para que tenha acesso ao serviço oferecido, 

seja através de contato direto com o hotel ou através do apoio de agentes de viagem que 

ofereçam a intermediação do serviço de reserva‖. Em hotéis com localização turística, 

mesmo no caso de turismo de negócios ou próximo a grandes centros econômicos com 

sistemas de transportes básicos favoráveis são requisitos que contribuem para a 

valorização da hospedagem. Essa questão pode dar ao cliente um acréscimo em sua 

satisfação. É o caso de hotéis que estão localizados fora de regiões industriais, mas no 

centro da cidade ou em local de fácil acesso. 

O ponto do hotel tem função decisiva na visão de Petrocchi (2007, p. 6) 

quando afirma que: ―Assim, a dimensão do hotel, o seu projeto arquitetônico e a sua 

localização são fatores decisivos para seu desempenho, bem como, a qualidade dos 

serviços‖. O autor ainda destaca uma pesquisa realizada por uma empresa paulista que 

apontou a seguinte ordem como influência para a escolha do hotel: 1º Localização 

conveniente, 2º Conforto e conservação do apartamento, 3º valor das diárias, 4º 

pertencente a uma rede, 5º serviço de business center, 6º serviço de alimentação e 

bebida, 7º instalação de academia e 8º programas de fidelidade. Ficando clara pela 

pesquisa, a priorização da localização do hotel enquanto influencia na escolha do hotel. 

O meio de hospedagem ainda faz parte de um sistema que está diretamente 

relacionado - não somente com seu espaço físico da sua localização de forma isolada - 

coma comunidade, características culturais e geográficas próprias do espaço da sua 
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região. Da mesma forma que a localização onde está o hotel fornece características que 

atrairão consumidores que buscarão acomodações naquela região os atrativos do local 

onde o hotel está inserido definem mercados e potenciais atrativos que os consumidores 

desejam. A partir deles, é possível criar propostas de valores que se tornem um 

diferencial de mercado e permita a identificação de um posicionamento pela localidade. 

A estratégia de posicionamento deve ser identificada por uma proposta de 

valor único que interesse aos consumidores e ao hotel do qual possa oferecer aos 

clientes um diferencial competitivo naquela localidade. Essa definição de marketing é 

fundamental para um agente hoteleiro. Além disso, uma estratégia de posicionamento 

em um hotel tem como base a criação de uma imagem que comunique os benefícios 

exclusivos que destaquem aquela opção de hospedagem diante da concorrência. Não 

basta apenas uma mensagem de comunicação é fundamental que o posicionamento 

esteja apoiado numa realidade presente na empresa com capacidade de diferenciação 

diante da concorrência (DIAS e PIMENTA, 2010); (PETROCCHI, 2007). 

Essa concepção, essencial para o sucesso num mercado exigente no qual o 

hotel está inserido passa também por adaptações e quebra de paradigmas dentro da 

organização por pessoas que podem eventualmente resistir às mudanças e necessitarem 

de treinamento (CASTELLI, 2002). 

Nessa situação a liderança é essencial. Ela está associada à participação e 

servindo como estímulo para que os funcionários se motivem com o intuito de realizar o 

trabalho com dedicação. Influencia a qualidade do processo dos serviços do hotel e 

percebem os funcionários que precisam de treinamento, implantando um ritmo e padrão 

de desempenho adequado as metas estratégicas (POWERS e BARROWS, 2004). 

Uma avaliação coerente e formal da qualidade dos serviços prestados por 

cada funcionário é essencial. A camareira, a recepção, a cozinheira, o vigia, o gerente, o 

jardineiro, o funcionário da lavanderia, todos são fundamentais e podem colaborar 

positiva ou negativamente para os serviços e imagem do hotel.  Além disso, o 

treinamento é essencial, mas segundo Flores (2002), muitos empresários do setor 

hoteleiro se recusam a investir nele. E justifica-se com a sazonalidade do setor, 

concorrência e alta rotatividade. O treinamento é essencial para a qualidade dos 

serviços, pois um treinamento relacionado à alimentação, por exemplo, pode evitar 

intoxicação por falta de higiene em uma cozinha de um restaurante ou hotel. Da mesma 
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forma que treinamentos com o pessoal da limpeza pode diminuir desperdícios de 

materiais. 

Entretanto, alguns estabelecimentos, não treinam porque, nem se quer, 

cumprem a etapa anterior: A avaliação do funcionário. Para ilustrar a importância da 

avaliação, pode-se destacar o ocorrido em um hotel em São Paulo: Na alta temporada os 

funcionários fizeram várias horas extras com a promessa da compensação no período de 

baixa temporada. Como não houve um registro formal dessas horas a compensação foi 

feita na baixa temporada por meio do julgamento informal do dono do hotel. A 

percepção dos funcionários divergia naturalmente do gestor, alguns se sentiram 

injustiçados pela pouca compensação das horas. Dirigindo-se ao superior um 

funcionário descontente pediu para repassar seu descontentamento ao proprietário que 

por sua vez, o demitiu. Dessa forma, não foi correta a atitude do dono do hotel que 

utilizou apenas sua percepção para avaliar a quantidade de horas trabalhadas pelos 

funcionários. Tudo poderia ter sido evitado se houve um ―banco de horas‖ e uma 

avaliação do desempenho do funcionário (DIAS e PIMENTA, 2010). 

A realização periódica de reuniões com os níveis operacionais e gerenciais 

do hotel também é uma prática que auxilia positivamente no clima interno e no 

desempenho dos funcionários, desde que conduzidas de maneira adequada com pautas 

dos problemas e aberturas para sugestões para o melhoramento dos processos, dos 

procedimentos e atendimento do hotel que levem a maior satisfação dos hóspedes. 

(PIMENTA, 2004). 

Considerando a intangibilidade de boa parte dos serviços prestados pelo 

hotel, a qualidade do atendimento, a aparência e apresentação pessoal, o cuidado com o 

tom de voz, maneira de olhar, dicção, gestos, higiene corporal, educação, discrição e 

atitudes que condizem com o respeito e o máximo de zelo na qualidade do trabalho são 

fundamentais. E todas, sem exceção, estão associadas aos funcionários (DIAS e 

PIMENTA, 2010). 

Concordando com os autores anteriormente citados, Petrocchi (2007) afirma 

que o desempenho da equipe do hotel é decisivo para a sobrevivência da empresa 

hoteleira e está diretamente ligado ao treinamento, à competência, e ao espírito de 

equipe dos funcionários. O hotel que se preocupa com isso, terá como retorno a 

satisfação dos clientes. Ele também precisa estimular seus funcionários a pensar em 
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melhorias contínuas para aperfeiçoar seu processo de trabalho e atendimento aos 

hóspedes. O autor ainda é enfático quanto à importância do trabalho das pessoas no 

setor hoteleiro, pois escreve que: 

Não há dúvida de que o recurso mais importante do hotel é o seu quadro de 

pessoal, treinado e motivado, associado à cultura da empresa, que permite 

alcançar alta qualidade na prestação de serviços e um atendimento super 

personalizado. Vale a pena destacar o comprometimento por parte dos 

empregados com cada um de seus hóspedes. A cultura da empresa e a 

capacitação dos seus funcionários permitem a aplicação da tecnologia 

referente a processos, planejamento e saber fazer, recurso que dá apoio às 

‗horas da verdade‘. (PETROCCHI, 2007, p. 62). 

 

O descuido com o atendimento pode comprometer todo o processo do hotel. 

Podem ocorrer filas na recepção, erros na distribuição das chaves ou entrega de malas 

nos aposentos. A padronização do processo pode garantir maior eficiência e eficácia. 

Quando ela existe os clientes sabem do que esperar dos produtos e serviços de uma 

organização. Possibilita que os funcionários saibam o que se espera deles e pelo que 

serão avaliados. Ela contribui para o controle do tempo do atendimento aos hóspedes e 

faz com que o cliente se sinta bem e valorizado (DIAS e PIMENTA, 2010); (CIRILO e 

FURTADO, 2007). 

O hotel, segundo Petrocchi (2007) como um sistema que utiliza energia 

elétrica, materiais, conhecimento e insumos em gerais como entrada possui um 

encadeamento de diversos processos compostos por esforços concretos e econômicos 

pela realização das atividades e consumo de custos e despesas, necessários para oferecer 

produtos e serviços aos hóspedes. A hotelaria com a vocação de prestadora de serviço 

tem características que devem levar em consideração em seu processo, entre elas a 

intangibilidade do serviço (PETROCCHI, 2007). 

O autor ainda ilustra o processo do sistema hoteleiro como: 

Figura 05: O sistema de hotelaria 

 

FONTE: Petrocchi (2007, p. 63). 

 

Já no processo de administração do marketing no setor hoteleiro, o 

planejamento permite o levantamento de informações relacionadas ao ambiente 
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organizacional. Tanto interno quanto externo, possibilitando avaliar e planejar as 

atividades organizacionais. 

O planejamento é uma atitude anterior à decisão. Por sua característica, o 

hotel está exposto aos fatores externos, como sazonalidade turística, variações 

econômicas do mercado, decisões legais ou políticas e à concorrência. Considerando 

isso, o planejamento avalia as variáveis externas para adequar as internas. Busca 

alcançar uma situação futura melhor do que a do presente por meio das suas metas. O 

planejamento começa com um diagnóstico e são estabelecidos os objetivos a curto, 

médio e longo prazo, orientadas pelas decisões dos seus dirigentes. Porém, a principal 

decisão do planejamento estratégico de um hotel é aquela que trará condições para 

ofertar serviços que atrairão e manterão hóspedes satisfeitos (PETROCCHI, 2007). 

Dessa forma, o planejamento permite a decisão antecipada aos 

acontecimentos previstos ou desejados. Ele colabora com o aumento das vendas e da 

receita, e ainda melhora o desempenho com reflexos positivos no lucro. Por meio do 

processo de planejamento, segundo Dias e Pimenta (2010, p. 208) ―É possível 

desenvolver condições para que a experiência do cliente hoteleiro se desenvolva em 

circunstâncias favoráveis para a garantia da continuidade do serviço como um todo e 

mesmo da própria oferta turística global‖. 

O processo para o planejamento de um hotel deve seguir cinco etapas: O 

diagnóstico como base para conhecer o macro e micro ambiente onde o hotel está 

inserido com as variáveis externas e internas; O estabelecimento de objetivos, situação 

esperada para o futuro, convergindo todos os setores para alcançá-los; estratégias, com 

as escolhas e definições dos meios para buscar os objetivos com a escolha dos 

segmentos e mix de produtos e serviços de hospedagem que irão ofertar; o plano 

setorial com ações táticas e operacionais em cada setor do hotel subordinada às 

estratégias, e por último, o controle como medida de acompanhamento e ferramenta de 

correção para manter a qualidade do processo operacional e monitoramento do 

andamento das atividades operacionais, táticas e estratégicas (Ibid). 

Mesmo assim, o planejamento vai lidar com incertezas, pois no setor 

hoteleiro, a competitividade está na diferenciação de acordo com a segmentação 

definida no planejamento estratégico de marketing (DIAS e PIMENTA, 2010); 

(PETROCCHI, 2007). 
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Utilizar e escolher as ferramentas de marketing para a tomada de decisão é o 

cerne na gestão do setor de serviços, especialmente no setor hoteleiro. Além disso, 

salienta o autor, a otimização do processo de tomada de decisão sistemática do 

marketing em um ambiente prático e complexo pode ser considerado uma situação 

crítica para as estratégias de marketing no futuro (LIN, 2009. Tradução nossa). 

Dessa forma, a natureza dos serviços exige novos desafios e vão além dos 

quatro pês de Jerome McCarthy que por sua vez, não são mais suficientes para o 

marketing de serviços, e, portanto, devem ser ampliados (ASSIS e OLIVEIRA, 2012); 

(LOVELOCK et al., 2011). 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Guiados pelo raciocínio teórico exposto e pelo conhecimento científico que 

procura compreender os fatos de maneira estruturada e organizada. Buscou-se a verdade 

por meio de métodos que permitam controle, sistematização e segurança. Embora a 

ciência ainda seja um processo de construção contínua e o método um conjunto de 

processos científicos que dependem do objetivo da investigação para apreciar os 

interesses de uma pesquisa (CERVO, 2012). 

Todo processo de análise deve começar com um diagnóstico das 

necessidades de aprimoramento e das escolhas dos métodos, instrumentos, 

planejamento e coleta de dados (LAKATOS, 2010); (BOOG, 2006). 

Diante dessas considerações e do objetivo desse estudo, adotou-se a 

abordagem metodológica mista: Qualitativa e quantitativa detalhado no tipo de estudo. 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Para alcançar o objetivo estabelecido nesse estudo avaliou-se por meio da 

percepção dos gestores dos hotéis de Francisco Beltrão e Cascavel, que pertencem a 

duas regiões de atuação da Unioeste: Oeste e Sudoeste do Paraná, a importância de dez 

componentes de marketing, buscando descobrir se no setor hoteleiro dessas regiões o 

tradicional composto de marketing é suficiente para atingir seus objetivos 

mercadológicos, ou se outros seis componentes tem importância para se integrarem à 

eles. 

Por meio de um questionário buscou-se informações empíricas junto aos 

gestores dos hotéis, verificando se o composto de marketing merece maior amplitude 

para alcançar o mercado alvo do setor hoteleiro nessas localidades. 

Considerando as poucas informações primárias nessa área disponíveis em 

pesquisas e banco de dados em órgãos públicos, optou-se por um estudo exploratório, 

como alternativa metodológica mais assertiva para alcançar o objetivo proposto. 

Pois pesquisas com objetivos exploratórios trazem maior familiaridade com 

o problema para construir as hipóteses, além de envolver levantamento bibliográfico 

para as fontes secundárias e questionários com pessoas que tenham experiências com o 

problema em estudo para o levantamento das fontes primárias (GIL, 2006). 
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A abordagem qualitativa adotada se adequa a proposta desse estudo em 

verificar por meio da percepção dos gestores dos hotéis, a importância dos componentes 

de marketing conjuntamente com os do atual composto na busca do mercado alvo. Pois 

segundo Terence e Filho (2006, p. 02), ―Na abordagem qualitativa, o pesquisador 

procura aprofundar-se na compreensão dos fenômenos que estuda – ações dos 

indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente e contexto social‖, além de ser a 

abordagem que permite utilizar a teoria para desenvolver as hipóteses. 

Enquanto a abordagem quantitativa permite quantificar em números 

estatísticos os dados para melhor analisá-los e utiliza-se de amostras por meio de um 

questionário estruturado, que foi o instrumento utilizado em nossa pesquisa. Essa 

abordagem ―quali-quanti‖ permite confirmar as hipóteses dos estudos por dedução. 

Adotou-se ainda o método dedutivo, pois como ensina Cervo et al. (2012) e 

Medeiros (2003), no raciocínio dedutivo, se as premissas forem verdadeiras e a forma 

for a correta, então a conclusão também o será. Isso porque toda a afirmação da 

conclusão já estava implicitamente nas premissas. 

Também foi feita uma pesquisa bibliográfica que mediante fontes 

secundárias teve como finalidade conhecer e enriquecer a dissertação com as principais 

contribuições científicas sobre o tema proposto, pois segundo Oliveira (1998) e Netto 

(2008), ela pode ser realizada simultaneamente com a pesquisa de campo que tem como 

objetivo o levantamento dos dados em fontes documentais. 

A forma de coleta de dados dessa pesquisa está exposta na sequência. 

 

3.2  COLETA DE DADOS 

 

Para as fontes primárias, o procedimento foi o levantamento dos dados por 

meio de um questionário estruturado (conforme modelo em apêndice na página 122). 

Esse tipo de instrumento é comum entre os pesquisadores das ciências sociais, sendo 

recomendado quando os dados não são encontrados em fontes documentais ou registros 

e podem ser fornecidos por certas pessoas. Ela permite registrar e observar o 

comportamento do entrevistado (CERVO, 2012). 

O questionário permite organizar perguntas predeterminadas para posterior 

avaliação. Assim, a coleta de dados seguiu um roteiro estabelecido com perguntas 
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previamente elaboradas, tendo a vantagem de fornecer dados com maior flexibilidade e 

oportunidade de informações que não estão em fontes documentais (LAKATOS, 2010). 

Para verificar a validade do questionário, primeiramente foi aplicado um 

pré-teste com seis hotéis na cidade de Francisco Beltrão-Paraná, e não havendo dúvidas 

pelos respondentes nem necessidades de alterações, o questionário foi definitivamente 

aplicado. Foi solicitado por meio desse questionário, que os gestores dos hotéis 

avaliassem a importância de dez componentes de marketing para seu setor hoteleiro 

(foco desse estudo) e da mesma forma, mas separadamente, também avaliassem a 

importância dos mesmos dez componentes para outros setores da economia, segunda 

sua visão e percepção, para servirem de parâmetro, comparação e enriquecer os 

resultados e consequente análise dos dados do seu setor hoteleiro. 

As perguntas do questionário seguiram o modelo de escala de adição 

constante que segundo McDaniel e Gates (2006) é uma das melhores escalas para 

avaliar atributos com base em sua importância, podendo ser em escalas positivas de 01 a 

10 ou 01 a 100. Nela os entrevistados avaliam cada item individualmente, mas levando 

em consideração os demais. Para os autores, o número de pontos indica o valor de cada 

alternativa e quanto mais pontos for atribuído a ele, maior é o grau de sua importância. 

Seguindo essa orientação foi utilizada a escala crescente de 10 pontos - de 

01 a 10 - para avaliar o nível de importância de cada um dos componentes (variáveis) de 

marketing: Preço, ponto, produto, promoção, pessoas, pesquisa, planejamento, 

posicionamento, processo e prova física
7
. Possibilitando assim, mensurar e comparar o 

peso atribuído aos quatro tradicionais pês com os outros seis avaliados, tanto para as 

empresas do setor hoteleiro quando para as empresas dos demais setores (segmentos) da 

economia. Além disso, também pelo questionário foram coletados dados relacionados 

ao perfil dos hotéis e seus gestores. 

Posteriormente os questionários foram aplicados aos gestores dos hotéis in 

loco nos Municípios de Francisco Beltrão e Cascavel (conforme definição da amostra 

apresentado no capítulo 3.4 à frente), ambos no Estado do Paraná durante os meses de 

outubro, novembro e dezembro de 2013, totalizando 40 questionários respondidos, 

sendo 15 questionários em Francisco Beltrão, pois o Município conta com um total de 

15 hotéis existentes e em funcionamento. Em Cascavel 25 questionários foram 

                                                           
7
A definição da escolha das dez variáveis está descritas no capítulo seguinte: 3.3 Definições das variáveis. 
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respondidos de um total de 30 estabelecimentos, considerando que 05 deles não se 

propuseram a responder. 

Após explicar para cada gestor os objetivos da pesquisa, bem como dirimir 

eventuais dúvidas sobre o conceito de cada componente (pê), observou-se um tempo 

médio de quinze minutos para a explicação e mais vinte minutos para responder o 

questionário. Embora a maioria dos gestores tenham solicitado alguns dias para 

devolução do mesmo. Respeitou-se esse prazo para evitar erro sistemático de 

mensuração, que para McDaniel e Gates (2006) ocorrem quando há restrição de tempo, 

cansaço ou outros fatores transitórios que possam distrair a pessoa em suas respostas. 

Para verificar a confiabilidade dos dados coletados, após aplicação dos 

questionários, foi realizado o teste de Alfa Cronbach que para Corrar et al. (2012) e 

Hair et al. (2009), assumem valores entre 0 e 1 para demonstrar o grau de confiabilidade 

de uma escala que em pesquisa exploratória como essa, coeficientes acima de 0,60 

indicam ausência de erro aleatório dos dados coletados na pesquisa. 

Definido a forma da coleta de dados das fontes primárias, também foi 

utilizada a coleta de fontes secundárias por meio de uma pesquisa bibliográfica 

apresentado no capítulo II pelo referencial teórico que para Cervo et al. (2012) e Gil 

(2006), é elaborada a partir de material já publicado, principalmente de livros, artigos, 

periódicos em sites
8
, trazendo respostas aos problemas formulados. Determinado o 

questionário como instrumento de coleta de dados foram definidas as variáveis 

envolvidas na pesquisa. 

 

3.3 DEFINIÇÕES DAS VARIÁVEIS 

 

Para avaliar o grau de importância dos dez componentes de marketing 

considerando a literatura e interesse da pesquisa, a decisão das escolhas desses 

componentes (que a partir de agora também serão chamadas de variáveis por assumirem 

a condição de dado quantitativo nas técnicas adotadas) seguiu o seguinte raciocínio: 

O preço, ponto, produto e promoção já estão consolidados como os quatro 

componentes tradicionais do composto de marketing, por isso, integram-se naturalmente 

                                                           
8
Sites – consulta a rede mundial de computadores. 
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na pesquisa para compará-las com as outras seis variáveis selecionadas: Pessoa, 

pesquisa, prova física, posicionamento, processo e pesquisa. 

Essas últimas foram eleitas por serem propostas por diversos autores 

contemporâneos, como por exemplo, por Enache (2011), Paixão (2008), Ries e Trout 

(2009) entre outros já apresentados no referencial teórico. Além do pesquisador desse 

trabalho - que por meio de seus estudos - acreditar serem elas importante instrumentos 

do marketing e que podem contribuir com a proposta do composto mercadológico, 

merecendo, portanto, também serem avaliadas quanto sua importância. 

Seguindo a orientação de McDaniel e Gates (2006), limitou-se o tamanho 

das variáveis, do questionário e das perguntas para não se tornarem longas ou difíceis, o 

que poderia comprometer o interesse em respondê-lo. Determinadas as variáveis e o 

questionário estruturado como instrumento de coleta de dados, foi definida a amostra. 

 

3.4 DEFINIÇÕES DA POPULAÇÃO E AMOSTRAS 

 

Subsidiadas pela aplicação do questionário adotou-se a técnica de 

amostragem por julgamento. Esse tipo de amostragem intencional segundo Corrar et al., 

(2012), permite utilizar a análise multivariada de conglomerado (cluster) que foi 

adotada nesse trabalho - conforme será apresentado no capítulo 3.5 seguinte - como a 

principal técnica de análise. 

Ainda para McDaniel e Gates (2006, p. 385), essa técnica de amostragem é 

conveniente por que: ―É aplicada a qualquer situação na qual o pesquisador tenta extrair 

uma amostra representativa com base no critério de seleção de julgamento‖, que nessa 

pesquisa, conforme descrito na justificativa, julgou-se conveniente corresponder com a 

produção de conhecimento local e regional, as expectativas do investimento do 

programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gestão e Desenvolvimento Regional do 

Campus de Francisco Beltrão, que abrange em sua atuação, entre outras, as regiões 

Oeste e Sudoeste do Paraná, sendo essas duas regiões, portanto, e consequentemente, a 

população da pesquisa.  

Dessa população, delimitaram-se como amostras para aplicação dos 

questionários, os hotéis dos Municípios de Francisco Beltrão e Cascavel no Paraná (em 

que os dados foram analisados conjuntamente). Os hotéis por serem foco desse estudo e 
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os Municípios por serem pólos regionais, possuírem cada um deles a sede da Unioeste e 

pertencerem à área da população em estudo. Ficando Francisco Beltrão como amostra 

representativa da região Sudoeste e Cascavel da região Oeste do Paraná, contemplando 

assim amostras por julgamento da população das Regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. 

Inicialmente, com a finalidade de conseguir o endereço e relação dos hotéis 

dos Municípios de Francisco Beltrão e Cascavel - para posterior entrevista com seus 

gestores - buscou-se essas informações em suas representações associativas: Associação 

Comercial e Empresarial de Francisco Beltrão e Associação Comercial e Empresarial de 

Cascavel. Por meio de um ofício constando o pedido da relação dos hotéis com seus 

endereços, bem como o objetivo, responsável e justificativa do interesse. Entretanto, em 

ambas as associações, o pedido formal não foi aceito nem protocolado sob alegação que 

a Associação não fornece dados de associados, bem como não possui a relação 

completa, mas apenas de seus sócios. 

A Associação de Francisco Beltrão ainda indicou seu site 

http://www.acefb.com.br para adquirir a lista dos hotéis associados. Consultada a lista 

online, verificou-se o nome de onze hotéis sem endereços e somente com o número de 

telefone para contato. Não satisfeito com a informal parcial, foi protocolado na 

prefeitura municipal de Francisco Beltrão a mesma solicitação sob protocolo número 

8448/2013 em que se obteve uma lista oficial com os estabelecimentos classificados 

como hotéis, entretanto, dois deles estavam repetidos na lista e um, embora ainda ativo 

no sistema, operacionalmente estava fechado a mais de dois anos e foi excluído da 

pesquisa, restando, portanto, quinze estabelecimentos. 

A lista dos hotéis de Cascavel com seus respectivos endereços foi 

conseguida no ―portal do Município de Cascavel‖ pelo site www.cascavel.pr.gov.br, 

totalizando 30 hotéis. Todos eles foram visitados, embora cinco negaram-se a colaborar 

com a pesquisa, todos os demais foram corteses, prestativos e solícitos em colaborar. 

Ainda havia sido procurado no site do governo federal pelo sistema 

CADASTUR a relação dos hotéis e seus endereços, mas a mesma continha uma relação 

inferior ao encontrada pelos meios já descritos. 

Com base nesses levantamentos foi possível verificar o número de 

estabelecimentos hoteleiros, permitindo a aplicação do pré-teste e posteriormente os 

http://www.acefb.com.br/
http://www.cascavel.pr.gov.br/
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questionários definitivos conforme o objetivo da pesquisa. Após essa etapa foram 

organizados os critérios da análise dos dados. 

 

3.5 CRITÉRIOS DA ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados quantitativos após coletados foram tabulados e avaliados por meio 

da técnica de amostragem por conglomerado - com o auxílio do software Spss® - que é 

uma técnica exploratória de análise multivariada, pois segundo Fávero et al. (2009) ela 

tem como objetivo agrupar elementos homogêneos em função da sua similaridade, 

permitindo que a população seja subdividida em vários clusters. Essa técnica escolhida 

permitiu verificar se novos componentes (variáveis), além dos quatro tradicionais pês, 

atribuída pelos gestores dos hotéis quanto a sua importância, poderiam pertencer ao 

composto (Cluster) de marketing.  

Os testes de normalidade, linearidade e homoscedasticidade não precisarão 

ser considerados, pois segundo Hair et al., (2009), a análise de conglomerado tem 

propriedades matemáticas fortes, mas não apresenta propriedade estatística de modo que 

esses requisitos possuem pouco sentido. Da mesma maneira, a multicolinearidade não 

tem o mesmo efeito na análise de agrupamento em comparação com outras técnicas 

multivariadas. A análise de conglomerado não apresenta critério estatístico interno que 

permita fazer inferências. No entanto, permite assegurar que os resultados sejam 

generalizados para a população envolvida no estudo (CORRAR et al., 2012); (HAIR et 

al., 2009). 

Quanto às etapas da análise dos dados foram considerados os seis estágios 

do processo de decisão de agrupamentos propostos e sugeridos por Hair et al., (2009) na 

análise de Cluster que são os seguintes: 

1- Estágio: Considerando o objetivo do estudo e o problema apresentado foi adotada a 

seleção de variáveis por agrupamento que são definidos pelas suas próprias variáveis e 

não pelos respondentes. Também se respeitou o princípio da parcimônia, utilizando 

poucas variáveis, no caso, dez; 

2- Estágio: Todos os dados coletados já foram padronizados pelo modelo de escala de 

adição constante que variavam de 01 a 10, possuindo exatamente o mesmo peso para as 

respostas em cada uma das variáveis. Não necessitando padronizá-los novamente, 
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situação necessária somente quando há inconsistências nos pesos dos valores entre as 

variáveis. 

Antes de continuar a análise foi avaliado se existiam presenças de outliers
9
 

que eventualmente podem distorcer os resultados. Cabe nessa situação ao pesquisador, 

decidir sobre sua permanência ou não. Entretanto, é importante considerar que a análise 

de conglomerados é bastante sensível à presença de outliers (CORRAR, et al., 2012); 

(FÁVERO, et al., 2009). 

Considerando os dados métricos dessa pesquisa foi adotada a medida de 

proximidade baseado no centroíde da distância euclidiana que é a medida de 

semelhança entre variáveis mais comumente reconhecida. Enquanto o centroíde da 

distância quadrática euclidiana tem decorrência da distância euclidiana, mas com a 

soma dos quadrados das diferenças. Essas medidas de similaridades representam melhor 

o conceito de proximidade, pois indica a semelhança pela proximidade dos valores entre 

as observações, tendo como parâmetro as variáveis selecionadas que é fundamental para 

a análise de Cluster (CORRAR, et al., 2012); (HAIR, et al., 2009). 

3- Estágio: O tamanho da amostra na análise de agrupamento deve ser apenas grande o 

bastante para fornecer representação suficiente. Para Hair et al., (2009), são aceitas 

quantias tão pequenas como 5 (cinco) ou 6 (seis) observações para explicar uma 

variação amostral. E para Corrar et al., (2012), a amostra também pode ser selecionada 

por julgamento ou conveniência por ser um método de amostragem não casual. 

4- Estágio: Nesse estágio foi definido o procedimento hierárquico que é o agrupamento 

que envolve combinação em uma estrutura hierárquica do tipo árvore, onde os 

resultados de um estágio anterior se alinham com os resultados do estágio posterior. Sua 

representação é conhecida como dendrograma. O método utilizado foi o centroíde, que 

segundo Fávero et al., (2009) corresponde aos valores médios das observações sobre as 

observações das variáveis estatística do agrupamento, pois reflete a necessidade da 

pesquisa em obter similaridades de médias da importância de cada variável e compará-

las entre si, além de consequentemente, permitir a formação dos clusters com base 

nessas médias. 

5- Estágio: É o estágio que envolveu a interpretação dos agrupamentos, momento 

em que o pesquisador pode avaliar e explicar a partir das semelhanças, a formação dos 

                                                           
9
São observações com padrões diferentes dos demais membros da população em cada uma das variáveis. 
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agrupamentos, permitindo verificar assim, se existiam outras variáveis, além das quatro 

tradicionais (pês) que se destacam em importância e que podem compor um novo 

composto de marketing, tanto do setor hoteleiro quando dos demais setores. 

6- Estágio: Nessa última etapa, considerando a natureza de um aglomerado, 

buscou-se garantir a solução dos agrupamentos como válido. Para isso, além da 

coerência da análise foi empregado outro método de similaridade disponível 

comparando sua relação e resultados com o método já utilizado no estudo e validando 

os preditivos teóricos. 

Todavia, não existe um modelo ou padrão objetivo para estabelecer o 

número de agrupamentos, ficando a cargo do pesquisador sua interpretação (CORRAR, 

et al., 2012); (HAIR, et al., 2009); (FÁVERO, et al., 2009). 

Por isso utilizou-se nessa etapa outro método de similaridade: O centroíde 

da distância quadrática euclidiana, por ter ele decorrência da distância euclidiana, mas 

com a soma dos quadrados das diferenças, não desvirtuando nesse caso, a proposta do 

trabalho, pois outros métodos avaliam a similaridade das variáveis pelo padrão das 

respostas entre os entrevistados e não pela sua média, o que tornaria inconsistente o 

resultado com a proposta do estudo em avaliar o grau de importância das variáveis. 

Para complementar, ainda foi utilizada a estatística descritiva com suas 

medidas de posição (média aritmética, mediana e moda) e suas medidas de dispersão 

mais utilizadas: Desvio padrão e variância. 

Concluída a análise de cluster também foi realizada a análise de correlação 

momento-produto entre o grau de importância atribuído aos dez componentes de 

marketing das dos outros setores da economia em comparação com o grau de 

importância atribuído aos dez componentes de marketing aplicados ao setor hoteleiro. 

A correlação momento-produto permite apurar a intensidade de associação 

das variáveis envolvidas, ou seja, até que ponto elas estão relacionadas. Nessa situação, 

a correção momento-produto r é a estatisticamente mais usada para determinar a relação 

linear entre X e Y como foi proposta por Karl Pearson (MALHOTRA, 2012). 

Portanto, as variáveis X (grau de importância atribuído aos dez 

componentes de marketing dos outros setores) e Y (grau de importância atribuído aos 

dez componentes de marketing aplicados especificamente ao setor hoteleiro) tiveram 
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sua covariância avaliada pelo método Pearson com o auxílio do software Spss®, 

verificando seu grau de correlação. 

Com essas duas análises (cluster e correlação) buscou-se constatar a 

possibilidade ou não de ampliar o composto de marketing tradicional com base na 

importância atribuída pelos gestores do setor hoteleiro pesquisado. Por fim, ainda foram 

apresentados dados sobre o perfil dos hotéis e seus gestores com a finalidade de 

caracterizá-los e enriquecer ainda mais a análise com o cruzamento de dados. 

No próximo capítulo estão expostas as análises, interpretações e resultados 

obtidos pela pesquisa. 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Seguindo as orientações dos procedimentos metodológicos ora expostos, 

quanto ao tipo de pesquisa, escolhas das variáveis, amostra e coleta de dados, 

apresentam-se nesse capítulo as análises e interpretações dos resultados. 

Após aplicação do pré-teste que possibilita identificar e corrigir falhas no 

questionário e posterior aplicação e tabulação dos mesmos, foram realizados dois testes 

de Alfa de Cronbach, um para o setor hoteleiro e outro para os demais setores, já que 

ambos foram avaliados com o auxílio do software Spss®, conforme demonstram as 

tabelas 01 e 02. 

 

Tabela 01 – Teste do Alfa de Cronbach: 

Outros setores 

Variáveis 
Alfa de Cronbach 

Outros setores 

Posicionamento 0,803 

Pessoas 0,817 

Processo 0,806 

Produto 0,811 

Promoção 0,804 

Prova física 0,823 

Pesquisa 0,838 

Preço 0,797 

Ponto 0,828 

Planejamento 0,799 

FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 

Tabela 02 – Teste do Alfa de Cronbach: 

Setor Hoteleiro 

Variáveis 
Alfa de Cronbach 

Setor hoteleiro 

Posicionamento 0,793 

Pessoas 0,777 

Processo 0,806 

Produto 0,811 

Promoção 0,789 

Prova física 0,809 

Pesquisa 0,792 

Preço 0,813 

Ponto 0,817 

Planejamento 0,770 

FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 
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Pode-se verificar pelas tabelas 01 e 02 que os coeficientes do Alfa de 

Cronbach apresentam valores acima de 0,60 que em pesquisa exploratória como essa, 

segundo Corrar et al. (2012) e Hair et al. (2009), demonstram alto grau de 

confiabilidade. Consequência da boa correlação média dos dados, confirmando assim, 

consistência interna dos dados. 

Garantido a confiabilidade dos dados, apresenta-se a seguir a análise de 

cluster, posteriormente a análise de correlação, e por fim, o perfil dos hotéis e gestores 

avaliados. 

 

4.1  ANÁLISE DE CLUSTER 

 

Após aplicação dos questionários com os quarenta gestores dos hotéis nos 

Municípios pólos de Cascavel e Francisco Beltrão no Paraná, os dados foram tabulados 

e avaliados pela técnica exploratória de análise multivariada cluster (conglomerado), 

com auxílio do software Spss. Por ela foi possível agrupar as variáveis homogêneas e ao 

mesmo tempo verificar novas variáveis além dos quatro tradicionais pês - com base no 

grau de importância atribuído pelos gestores dos hotéis - que podem pertencer ao 

composto de marketing. 

Para tanto, se seguiu os seis estágios do processo de decisão de 

agrupamentos propostos na metodologia: 

No primeiro estágio considerou-se o objetivo do estudo e o problema 

apresentado, adotando-se a organização das variáveis por agrupamento e não pelos 

respondentes, respeitando o princípio da parcimônia, utilizando poucas variáveis, dez no 

total: Preço, ponto, produto, promoção, pessoa, processo, prova física, pesquisa, 

planejamento e posicionamento. 

No segundo estágio há a preocupação com a padronização dos dados. Como 

o questionário já foi aplicado pelo modelo de escala de adição constante com variação 

entre 01 a 10 para todas as variáveis envolvidas, os dados coletados já vieram 

padronizados e não houve a necessidade de uma padronização nessa etapa. 

Outro requisito desse estágio está relacionado com a presenta de outliers, 

por isso, ainda nessa fase foi avaliada sua existência com o auxílio do software Spss, 
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conforme demonstram a seguir as figuras 06 e 07 do marketing dos outros setores e do 

setor hoteleiro, respectivamente. 

Figura 06 – Outliers – Outros setores 

 
FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 

Figura 07 – Outliers – Setor Hoteleiro 

 
FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 
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Identificados os outliers como observações que fogem do padrão da maioria 

dos respondentes e que segundo Corrar et al., (2012) e Fávero et. al., (2009), podem 

distorcer os resultados, principalmente na análise de cluster que é bastante sensível à sua 

presença, essas observações foram retirados das amostras, tanto do setor hoteleiro como 

dos outros setores. 

Para a análise de cluster foi adotada a medida de proximidade baseado no 

centroíde da distância euclidiana, medida de semelhança entre variáveis mais 

comumente reconhecida. Ela é a medida de similaridades que segundo Corrar et al., 

(2012) e Hair et al., (2009) representam melhor o conceito de proximidade, pois indica 

as semelhanças dos valores entre as observações tendo como parâmetro as variáveis 

selecionadas, que é fundamental para a análise de Cluster. 

Quanto ao tamanho da amostra, no terceiro estágio da análise foram 

aplicados quarenta questionários entre as duas cidades pólos já mencionadas, número 

superior ao mínimo de seis observações sugerido por Corrar et al. (2012) que aceita 

inclusive amostras por julgamento ou conveniência, se esse for o interesse do 

pesquisador. 

O quarto estágio também seguiu o descrito na metodologia com o uso do 

método centroíde, que corresponde aos valores médios das observações sobre as 

observações das variáveis estatísticas do agrupamento. Formando assim, agrupamentos 

com base na similaridade do perfil das médias de cada variável e comparando-as entre 

si. 

Para a formação e interpretação dos clusters, atribuição do quinto estágio, 

utilizou-se da representação dos agrupamentos hierárquicos por meio do dendrograma 

que demonstra a formação dos aglomerados pelas variáveis (e não pelos respondentes). 

Pois nesse caso, o interesse é agrupar os componentes do marketing para formarem 

clusters, ou seja, um novo composto de marketing. 

O resultado da importância atribuída pelos gestores na pesquisa aos pês de 

marketing para alcançarem o público-alvo, tanto pelas empresas dos outros setores, 

quanto especificamente pelo setor hoteleiro, seguem respectivamente demonstrados 

pelas figuras 08 e 09, os resultados das formações dos clusters. 

Para uma melhor organização e apresentação segue primeiramente a figura 

08, referente aos outros setores, bem como sua análise e interpretação. 
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Figura 08 – Dendrograma centroíde da distância euclidiana: Outros setores 

 

    FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 

Pode-se perceber pela figura 08, referente ao composto mercadológico para 

outros setores, que o primeiro cluster é formado por três variáveis: Pessoas, produto e 

processo (01) como resultado da alta homogeneidade interna dessas variáveis que 

ocorreu já no primeiro estágio, demonstrado pelo ―corte‖ realizado com a linha 

pontilhada. 

E apenas no vigésimo estágio outros pês vêm se somar aos três primeiros 

para formar um novo cluster (02), entre eles: preço, prova física, planejamento, ponto e 

pesquisa, (visualizada pela segunda linha pontilhada) demonstrando boa 

homogeneidade entre si, mas relativa homogeneidade com os três primeiros pês. 

Entretanto, suficiente para se integrarem e formarem um cluster (02). 

Depois, na vigésima rodada (estágio), o posicionamento se junta para 

formar um terceiro cluster (03), demonstrando menor correlação com os demais pês, 

mas mesmo assim, com homogeneidade suficiente para se agregar aos demais pês. 

Porém, a promoção foi à única que segundo a análise de conglomerado não 

têm homogeneidade suficiente. Não possuindo, portanto, correlação satisfatória para se 
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integrar ao cluster segundo sua importância em relação aos demais pês. Somente se 

associa ao conjunto no final da formação, não por similaridade, mas pela característica 

do dendrograma de aglomerar todas as variáveis em seu último e vigésimo quinto 

estágio. 

Para simplificar a interpretação, construiu-se a tabela 03: 

Tabela 03 – Formações dos Clusters dos outros setores 

Variáveis Cluster 01 Cluster 02 Cluster 03 

Atual composto de marketing    

Produto Produto Produto Produto 

Ponto  Ponto Ponto 

Preço Preço Preço 

Promoção   

Avaliação de novas variáveis 

para o composto de marketing 

   

Pessoas Pessoas Pessoas Pessoas 

Processo Processos Processos Processos 

Prova física  Prova física Prova física 

Planejamento Planejamento Planejamento 

Pesquisa Pesquisa Pesquisa 

Posicionamento  Posicionamento 

Total 03 variáveis 08 variáveis 09 variáveis 

FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 

Diante da situação apresentada, verifica-se que hoje para o marketing dos 

outros setores, o novo composto mercadológico não seria mais composto por quatro, 

mas por nove componentes, resultado da homogeneidade interna desses pês apresentado 

no terceiro agrupamento. 

Curiosamente, um dos pês criados por McCarthy na década de 50 e 

abordado na literatura, a promoção, ficou de fora por apresentar alta heterogeneidade 

externa com as demais variáveis, ou seja, não foi considerada tão importante para o 

composto de marketing quando comparada com todas as demais, inclusive com as 

novas variáveis avaliadas pelo pesquisador. 

Para uma avaliação mais exigente, o cluster 02 será considerado o adequado 

por ter sido formado anteriormente ao cluster 03, e consequentemente, ter maior 

homogeneidade entre as variáveis (pês de marketing) que o compõe. Nessa situação o 

posicionamento seria excluído do aglomerado conforme apresenta a tabela 03. 

Se o rigor for extremo, somente o produto, pessoas e o processo seriam 

considerados, pois se formaram já no primeiro estágio. 
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Entretanto, essa interpretação não é a mais adequada, pois está se tratando 

de uma pesquisa exploratória para um composto direcionado para empresas de vários 

setores (menos do hoteleiro), que consequentemente têm tamanhos e características 

próprias que podem demandar diversos pês para alcançarem seu mercado-alvo. Além 

disso, houve similaridade suficiente das variáveis do cluster 02 e 03 para formarem 

compostos mercadológicos com oito e nove integrantes, respectivamente.  

Diante dessa situação fica evidente pela técnica de análise de cluster que 

segundo o grau de importância atribuído pelos dados primários da pesquisa, o novo 

composto de marketing para as empresas dos outros setores seriam compostos pelos 

pês: pessoa, produto, processo, preço, prova física, planejamento, ponto, pesquisa e 

posicionamento. Totalizando nove elementos de marketing e não mais apenas pelos 

quatro tradicionais pês do atual mix de marketing. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o dendrograma da figura 09, 

apresenta a formação de clusters especificamente para o setor hoteleiro avaliando se há 

a formação de um novo composto mercadológico para os hotéis alcançarem o mercado 

alvo e que vão além dos conhecidos quatro pês. 

Figura 09 – Dendrograma centroíde da distância euclidiana: Setor hoteleiro 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 
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Embora haja uma alta homogeneidade interna dos pês produto e prova física 

que se formaram logo no primeiro estágio (01), houve ainda uma grande formação de 

novos pês já por volta do terceiro estágio (02). Diferentemente da figura 08 em que a 

segunda formação ocorreu somente no vigésimo estágio. 

Observa-se pela linha pontilhada (02) que nele os pês pessoas, processo, 

posicionamento, ponto, preço e pesquisa, apresentam boa correlação. Também não 

muito distante do planejamento que já se juntou às demais variáveis no quinto estágio 

(03) como um terceiro cluster. 

Fica evidente pelo dendrograma da figura 09 que todos os pês até o quinto 

estágio (03) são muito importantes para o setor hoteleiro alcançar seu mercado alvo. E 

consequentemente, segundo a análise de cluster, todos eles devem compor um 

composto de marketing. 

Com exceção da promoção, que a exemplo da figura 08, quando tratado do 

marketing para os outros setores, também não obteve boa homogeneidade interna como 

as demais variáveis, e isolada apenas se une aos demais ao final dos estágios pela 

característica aglomerativa do dendrograma e não por similaridade. 

A tabela 04 apresenta essas formações quando comparadas com os quatro 

pês tradicionais. 

Tabela 04 – Formações dos Clusters do setor hoteleiro 

Variáveis Cluster 01 Cluster 02 Cluster 03 

Atual composto de marketing    

Produto Produto Produto Produto 

Ponto  Ponto Ponto 

Preço Preço Preço 

Promoção   

Avaliação de novas variáveis 

para o composto de marketing 

   

Pessoas  Pessoas Pessoas 

Processo Processos Processos 

Prova física Prova física Prova física Prova física 

Planejamento   Planejamento 

Pesquisa Pesquisa Pesquisa 

Posicionamento Posicionamento Posicionamento 

Total 02 variáveis 08 variáveis 09 variáveis 

FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 

Quando se comparam os clusters para o composto de marketing dos outros 

setores com as do setor hoteleiro, a figura 08 apresenta em sua primeira formação 

apenas um elemento do atual composto de marketing: O produto. 
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Sendo pessoas e processo elementos novos, ou seja, dois terços da primeira 

formação não são do composto tradicional. 

Semelhantemente pelo dendrograma da figura 09, a primeira formação 

contém dois pês: Produto e prova física. Sendo nesse caso, cinquenta por cento 

formando por um novo elemento (prova física). 

Demonstrando assim que em ambos os casos, não somente novos elementos 

podem e devem compor o composto de marketing como também esses mesmos 

elementos têm tido mais importância do que os outros três tradicionais pês: preço, ponto 

e promoção do atual mix de marketing. 

Outra prova disso ocorre quando os outros pês do atual composto de 

marketing: Preço e ponto se integram somente mais tarde aos clusters e a promoção fica 

fora da formação. 

Entretanto, cabe ressaltar que a análise de cluster agrupa as variáveis de 

acordo com suas similaridades, suas homogeneidades, não significando, portanto, que a 

promoção não tenha nenhuma importância, mas que nesse caso, em virtude do baixo 

grau de importância atribuído a ela em relação aos demais pês e consequentemente 

baixa similaridade, ela ficou de fora do agrupamento. 

Considerando o exposto até aqui, segue a tabela 05 com um resumo dos 

resultados obtidos pela pesquisa por meio da técnica de análise de cluster. 

Tabela 05 – Resumo do resultado da pesquisa e análise de cluster 

Composto de marketing 
Atual Novo Novo 

Empresas em geral (todas) Outros setores 

(todos) 

Específico para o 

setor hoteleiro 

Produto Produto Produto 

Ponto Ponto Ponto 

Preço Preço Preço 

Promoção   

Novos elementos para o composto 

 Pessoas Pessoas 
 Processos Processos 

 Prova física Prova física 

 Planejamento Planejamento 

 Pesquisa Pesquisa 

 Posicionamento Posicionamento 

04 variáveis 09 variáveis 09 variáveis 

FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 

Embora formado em estágios distintos conforme visto pelas figuras 08 e 09, 

tanto para os outros setores quanto especificamente para o setor hoteleiro, fica evidente 
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a formação de um mesmo composto (cluster) de marketing, conforme mostra a tabela 

05. Demonstrando coerência e ao mesmo tempo a necessidade de outros novos pês em 

relação aos quatro tradicionais vigentes. 

Acredita-se que esse resultado sintetizado pela tabela 05 contribui com a 

discussão aberta por diversos autores embasados na revisão da literatura em aumentar o 

número de elementos do composto de marketing. Além de considerar a importância em 

avaliar a necessidade de um composto específico para cada setor da economia. 

Atendendo suas particularidades e singularidades que podem merecer um mix 

mercadológico maior do que os quatro tradicionais componentes de marketing. 

Outra observação é imaginar que o número de pês pode ser ainda maior do 

que os dez avaliados, considerando que os novos avaliados foram todos considerados 

importantes. Abrindo assim, oportunidades para novos estudos que vão além dos 

objetivos dessa pesquisa. 

A partir dessas observações, cumpriu-se o quinto estágio da análise de 

cluster com as interpretações dos seus agrupamentos. 

No sexto e último estágio buscou-se garantir a convalidação das formações 

e análises de clusters já apresentadas. Para isso, essa técnica sugere realizar outro teste 

similar para comparar com os resultados já apresentados. 

Para complementar ainda mais essa análise, o pesquisador também buscou 

convalidar e avaliar a possibilidade de um novo composto mercadológico por meio das 

medidas de posição: média aritmética, moda e mediana da estatística descritiva, bem 

como, as medidas de dispersão mais utilizadas: desvio padrão e variância. Como mais 

um alternativa, embora mais simples, porém objetiva de verificar a importância desses 

mesmos elementos, tanto para as empresas do setor hoteleiro quando dos outros setores, 

com base na percepção dos gestores dos hotéis, a partir dos dados da pesquisa e com o 

auxílio do software SPSS. 

Primeiramente a realização de outro teste de análise de cluster (pelo método 

centroíde da distância quadrática euclidiana, por razões descritas na metodologia), tanto 

para os outros setores, que está apresentado pelo dendrograma da figura 10, quanto do 

setor hoteleiro apresentado na figura 11. 

Os resultados desses testes foram comparados com os resultados já 

apresentados dos outros setores (figura 08) com o setor hoteleiro (figura 09) que haviam 
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sido realizados pelo método centroíde da distância euclidiana. Cumprindo dessa forma, 

o objetivo desse sexto estágio de análise. 

Figura 10 – Dendrograma centroíde da distância quadrática euclidiana: 

Outros setores 

 

   FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 

Por esse método, a formação acontece de maneira escalar com um maior 

número de clusters, seis no total quando comparado ao da figura 08 com três. Ambas 

referentes aos outros setores, mas com métodos diferentes. Entretanto, mantém-se a 

mesma coerência, mantendo a formação dos primeiros clusters com os mesmos três 

primeiros pês: Pessoas, produto e processo (02), em ambos os dendrograma (figura 08 e 

figura 10). 

Da mesma forma, prova física, preço, planejamento, ponto e pesquisa (05) 

vêm se somar mais tarde. E igualmente o posicionamento é o último a se juntar (06) em 

ambos os dendrograma (figura 08 e 10), diferenciando-se somente no estágio de junção, 

mas mantendo a mesma sequência e coerência homogênea das variáveis. Ainda em 

ambos os dendrograma das figuras 08 e 10, a promoção se juntasse somente no final da 

formação. 
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Mesmo diante de um método alternativo e diferente (centroíde da distância 

quadrática euclidiana) nesse sexto estágio de convalidação apresentado pela figura 10 

que naturalmente pode trazer resultados diferentes por utilizar novos cálculos de 

similaridade, os resultados foram bem parecidos. Dessa forma para as empresas em 

geral a realização desse teste convalidou os resultados obtidos anteriormente (com o 

método centroíde da distância euclidiana) pela semelhança na sequência de formação 

das variáveis pelos clusters. 

Com o mesmo objetivo foi realizado o teste alternativo pelo método 

centroíde da distância quadrática euclidiana para o setor hoteleiro conforme apresenta a 

figura 11: 

Figura 11 – Dendrograma centroíde da distância quadrática euclidiana: 

Setor hoteleiro 

 

 FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 

 Assim como o dendrograma da figura 09, o da figura 11 (como teste para 

convalidar o dendrograma da figura 09) também forma seu primeiro cluster (01) com os 

pês: Produto e prova física. 
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Ainda pela figura 11 é possível verificar que pessoas e processo (02) 

formam um cluster que se junta ao produto e prova física para se unir ainda ao preço, 

ponto, posicionamento e pesquisa (03) para formar um novo cluster por volta do décimo 

segundo estágio. 

Em ambos os dendrograma (figura 09 e 11), o planejamento vem se juntar 

aos demais para formar um próximo cluster, terceiro na figura 09 e quarto na figura 11. 

Também em ambas as formações a promoção fica fora da formação até o final dos 

estágios. 

Dessa forma é visível a semelhança na formação dos clusters, diferindo 

apenas no momento de formação entre eles, mas mantendo os mesmos pês na sequência 

de formação. 

Como no teste anterior (figura 10) dos outros setores também nessa do setor 

hoteleiro (figura 11), pode-se por meio da convalidação dos resultados desses testes 

alternativos da análise de cluster, dar credibilidade aos resultados previamente obtidos 

pelos dendrogramas das figuras 08 e 09, outros setores e setor hoteleiro 

respectivamente. 

Para complementar a convalidação dos resultados, ainda se efetuou o 

cálculo da estatística descritiva dos outros setores e do setor hoteleiro, respectivamente 

pelas tabelas 06 e 07. 

Tabela 06 – Estatística descritiva dos outros setores 

Variáveis 

Medidas de posição Medidas de dispersão 

Média Mediana Moda 
Desvio 

padrão 
Variância 

Pessoas 10,000 10,000 10,000 0,000 0,000 

Produto 9,621 10,000 10,000 0,639 0,408 

Processo 9,250 10,000 10,000 1,103 1,218 

Pesquisa 9,138 10,000 10,000 1,245 1,552 

Ponto 9,125 9,000 10,000 1,180 1,394 

Prova física 8,950 9,000 10,000 1,197 1,433 

Preço 8,948 9,000 9,000 0,944 0,892 

Planejamento 8,700 9,000 10,000 1,362 1,856 

Posicionamento 8,657 9,000 10,000 1,257 1,583 

Promoção 8,432 9,000 10,000 1,463 2,141 

           FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 

Nelas pode-se verificar pela média aritmética, que a sequência decrescente 

dos resultados se assemelha em muito com a análise de cluster dos dendrogramas 

apresentados, que também utilizaram métodos com base nas médias das observações 
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das variáveis. Critério mais justo para mensurar o grau de importância atribuído as 

variáveis analisadas. 

Embora alguns pês se alternassem nas primeiras posições pela análise de 

cluster, tanto dos outros setores (figura 09) como do setor hoteleiro (figura 10), 

inclusive nos testes de convalidação (figura 11 e 12). A média da tabela 06 mantém a 

mesma coerência, há exemplo dos pês pessoas, produto e processo que também estão 

nas primeiras colocações. 

Outro exemplo, mas com menor média, a promoção aparece como último pê 

na tabela 06. Ajudando a explicar o porquê da sua baixa similaridade com as demais 

variáveis na formação dos dendrogramas apresentados pelas figuras 08, 09, 10 e 11. 

Logicamente o resultado não é exatamente o mesmo, pois a análise de 

cluster agrupa as variáveis homogêneas conforme sua estrutura natural de dados na 

formação de sua média pelas suas similaridades e não exclusivamente pela média 

aritmética. 

Com essa percepção houve o interesse do pesquisador pela estatística 

descritiva nesse estágio, pois além da média que convalida a lógica do resultado da 

análise de cluster é possível verificar pelas medidas de dispersão da tabela 06 os desvios 

padrão e as variâncias. 

Nelas as variáveis: planejamento, posicionamento e promoção possuem as 

maiores variâncias, que é a medida de dispersão dos dados em torno da média. 

Consequentemente, possuem ainda maior desvio padrão em relação às demais variáveis, 

pois ele é a raiz quadrada da variância, entendida como a média das distâncias das 

observações em relação à média geral da variável. 

Por isso, a análise de cluster não possui a rigor, a mesma formação da média 

aritmética, pois padrões de valores de dispersão também são levados em consideração, 

além das medidas de posição. Portanto, os resultados são similares, mas não iguais. 

Porém, não houve muita diferença entre as medianas e modas, 

respectivamente o valor que ocupa a posição central das observações e o valor mais 

frequente no conjunto de observações. 

No entanto, pela média apresentada pela tabela 06 enquanto sinônimo do 

grau de importância, é possível deduzir que se o composto de marketing devesse 
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continuar com quatro variáveis, eles não seriam mais: Preço, ponto, produto e 

promoção, mas: Pessoas, produto, processo e pesquisa. 

Nota-se que nessa observação apenas o produto é a única variável que se 

mantém dos atuais quatro pês do composto de marketing, os outros três são novos: 

Pessoas, processo e pesquisa. 

Outro ponto é que se a promoção com média de 8,43 for considerada 

merecedora de se manter no composto, conclui-se que todas as médias acima dela e, 

portanto, todos os demais pês avaliados também merecem fazer parte do composto de 

marketing. 

Essa interpretação parece ser justa e coerente, tanto para a análise da tabela 

06 dos outros setores, quanto para a tabela 07 a seguir, com os dados estatísticos do 

setor hoteleiro: 

Tabela 07 – Estatística descritiva do setor hoteleiro 

Variáveis 

Medidas de posição Medidas de dispersão 

Média Mediana Moda 
Desvio 

padrão 
Variância 

Pessoas 9,485 10,000 10,000 1,067 1,139 

Produto 9,282 10,000 10,000 0,916 0,839 

Processo 9,282 10,000 10,000 0,856 0,734 

Ponto 9,210 10,000 10,000 1,142 1,306 

Prova física  9,179 10,000 10,000 1,048 1,099 

Preço 9,051 9,000 10,000 1,145 1,313 

Posicionamento 9,051 10,000 10,000 1,276 1,629 

Pesquisa 9,028 9,000 10,000 1,150 1,323 

Planejamento 8,628 9,000 9,000 1,308 1,711 

Promoção 8,567 9,000 10,000 1,365 1,863 

           FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 

Embora apresente medidas de posições e dispersões diferentes da tabela 06, 

elas foram similares, principalmente, em relação à média em que os pês pessoas, 

produto e processo são em ambas as tabelas (06 e 07) as primeiras colocadas, 

demonstrando o grau de importância delas para o setor hoteleiro alcançar o mercado 

alvo. 

E mesmo que os demais pês tenham se alternado em suas posições quando 

comparadas as médias das variáveis da tabela 06 com as da tabela 07, a promoção ficou 

em ambas com as menores médias: 8,432 e 8,567 respectivamente. Embora, ainda 

possam ser consideradas boas médias. 

Isso reforça a ideia de que se o atual composto de marketing o mantém 

como um de seus pês, então todos os demais com média e grau de importância maior, 
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também merecem fazer parte do composto, que consequentemente, formará um novo 

composto de marketing. Nesse caso, com todas as dez variáveis analisadas. 

Considera-se, portanto, ser esse o cerne da pesquisa e o término do sexto 

estágio da análise de cluster, pois se percebem evidências de que o atual mix de 

marketing contendo apenas quatro elementos deve ser repensado. 

 

4.2  ANÁLISE DE CORRELAÇÃO 

 

Buscando agregar ainda mais à pesquisa, realizou-se a análise de correlação 

momento-produto r, sendo segundo Malhotra (2012), a estatisticamente mais usada para 

determinar a relação linear entre duas variáveis para apurar a intensidade da sua 

associação. Sendo considerada uma técnica estatística de natureza bivariada por aferir a 

correlação de duas variáveis. Que nesse estudo compõe-se pelas variáveis: X (grau de 

importância atribuído aos dez componentes de marketing para outros setores da 

economia) e Y (grau de importância atribuído aos dez componentes de marketing 

aplicados especificamente ao setor hoteleiro). Tendo sua covariância avaliada pelo 

método Pearson com o auxílio do software Spss®. Primeiramente construiu-se o 

diagrama de dispersão das variáveis conforme ilustra o gráfico 01. 

Gráfico 01 – Diagrama de dispersão das variáveis 

 

   FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 
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Em seguida foi feita a tabela 08 com o resultado da correlação das médias 

das variáveis (pês de marketing) atribuídas ao setor hoteleiro e aos demais setores da 

economia. 

Tabela 08 – Correlação de Pearson 

 
Outros 

setores 

Setor 

Hoteleiro 

Outros Setores 

Correlação de Pearson 

Sig. (2- teste) 

Número de amostras 

1 

 

10 

0,676 

0,032 

10 

Setor Hoteleiro 

Correlação de Pearson 

Sig. (2 teste) 

Número de amostras 

0,676 

0,032 

10 

1 

 

10 

Correlação significante ao nível de 0,05Sig. (2- teste). 

FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Realizando o cálculo com base na correlação de Pearson, obteve-se um 

coeficiente de correlação de 0,676 com nível de significância de 0,05 e consequente 

grau de confiabilidade de 95%. 

Com base no gráfico 01 e tabela 08 é possível concluir que houve uma 

correlação imperfeita positiva substancial. 

Imperfeita porque conforme se observa pelo gráfico 01 o diagrama de 

dispersão possui suas variáveis com valores não proporcionalmente iguais, e assim, as 

distribuições dos pontos não estão exatamente sobre a linha reta.  

Positiva, não só porque seu coeficiente é maior que zero (0,676), isso é 

consequência do fato que quanto mais aumentam os valores das variáveis relacionadas à 

outros setores (X) mais aumentam os valores das mesmas variáveis do setor hoteleiro 

(Y) no mesmo sentido. 

Considerando que a correlação tem coeficientes entre -1,0 e + 1,0, e o R 

(coeficiente de correlação) encontrado tem valor de 0,676 - que representa o grau de 

associação entre as variáveis (X,Y) - tem-se então, um grau de associação de 67,6% 

entre as variáveis outros setores com as variáveis mercadológicas do setor hoteleiro. 

É muito substancial, por possuir um coeficiente entre 0,50 e 0,69, que 

segundo a classificação de Fonseca (1985), valores nesse patamar possuem correlação 

positiva substancial. 



95 
 

 
 

Conclui-se, portanto que há boa correlação (associação) entre o grau de 

importância atribuído aos dez componentes de marketing para outros setores (X) e o 

grau de importância atribuído aos dez componentes de marketing aplicados 

especificamente ao setor hoteleiro (Y). 

 

 

4.3 CARACTERIZAÇÕES DOS HOTÉIS E PERFIS DOS GESTORES 

 

Para conhecer o perfil dos respondentes, os hotéis que administram e 

contribuir com a análise da pesquisa, também foram coletados - pelo questionário em 

apêndice - dados sobre a caracterização dos hotéis quanto ao: Faturamento mensal 

médio, número de apartamentos, desses, a quantidade de solteiro, casal, coletivo, 

simples e luxo, além do tempo de atuação na cidade, localização e número de estrelas. 

E sobre os gestores, dados referentes à: Gênero, idade, escolaridade, tempo 

de experiência no setor hoteleiro e se são ou não proprietários do estabelecimento. 

Apresentando variáveis não métricas por sua característica qualitativa, os 

dados foram analisados com base em suas frequências. Após diversas simulações com 

cruzamentos de dados, cuidadosa observação e análise, as tabelas foram elaboradas e 

selecionadas de acordo com a relevância dos resultados encontrados e apresentam-se 

nesse capítulo enumeradas de 09 a 25. 

Primeiramente, considerando que pela análise de cluster do capítulo 4.1 

todas as variáveis se integraram em agrupamentos com exceção da promoção, que 

inclusive obteve a menor média aritmética em relação aos demais pês avaliados 

(apresentado na tabela 07), resolveu-se cruzar os dados dessa variável referente ao setor 

hoteleiro com o perfil dos gestores e hotéis para descobrir as principais fontes que 

motivaram esse resultado. 

A tabela 09 traz em percentual as respostas da importância atribuída à 

promoção em relação à faixa etária dos respondentes.  
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Tabela 09 – Promoção x faixa etária 

 Promoção (importância atribuída) 
Total 

5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

Faixa Etária 

(idade) 

Até 21 anos 
 

 
 

  
 

0,0% 

De 22 a 30 anos. 
 

20,0% 
 

40,0% 40,0% 
 

100,0% 

De 31 a 40 anos 
   

25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

De 41 a 50 anos. 6,7% 13,3% 13,3% 13,3% 20,0% 33,3% 100,0% 

De 51 a 60 anos. 
  

10,0% 30,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

Mais de 60 anos. 
     

100,0% 100,0% 

Total 2,8% 8,3% 8,3% 22,2% 27,8% 30,6% 100,0% 

     FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 

Nela, embora haja uma distribuição variando com pontuações de 5,00 a 

10,00 (não houve pontuações menores) em relação à importância desse pê para o 

composto, apenas gestores com mais de 60 anos foram unânimes em considerá-la muito 

importante, pois 100% deles atribuíram nota máxima. A faixa de 31 a 40 anos também 

avaliou bem, com variações de 8,00 a 10,00 e maior peso (50%) das notas ao 10,00. 

Portanto, as demais faixas etárias avaliadas não consideram a promoção tão importante 

para o composto e foram as responsáveis para diminuir a média desse pê. 

Em relação ao tempo de atuação do hotel na cidade, os gestores dos hotéis 

abertos a menos de 01 ano foram unânimes (100%) em afirmar que a promoção tem 

importância máxima (peso 10) visualizado na tabela 10. O que é compreensivo, pois 

segundo Kotler e Keller (2013) é nessa fase inicial que é necessário maior esforço em 

comunicação para informar e conscientizar o público-alvo dos serviços prestados e do 

diferencial da organização. 

Mesmo que não houve hotéis com tempo de atuação entre 01 a 03 anos, 

todas as demais faixas atribuíram notas inferiores à média da promoção, que para o 

setor hoteleiro, conforme apresentou a tabela 07, ficou em 8,56. Isso demonstra que o 

tempo de atuação teve influência sobre o resultado desse pê. Na tabela 10 ainda é 

possível visualizar em percentual a dispersão das notas entre 5,00 e 10,00, que resultou 

em um maior desvio padrão e variância da promoção (variações em relação à média) 

quando comparados aos demais pês apresentado na tabela 07. 
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Tabela 10 – Promoção x tempo de atuação na cidade 

 Promoção (importância atribuída) 
Total 

5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

Tempo de 

atuação na 

cidade 

Menos de 01 ano 
     

100,0% 100,0% 

De 01 a 02 anos 
   

  
 

0,0% 

De 02 a 03 anos 
   

  
 

0,0% 

De 03 a 05 anos 
   

50,0% 50,0% 
 

100,0% 

De 05 a 10 anos 
 

33,3% 
 

33,3% 33,3% 
 

100,0% 

Mais de 10 anos 3,4% 6,9% 10,3% 20,7% 24,1% 34,5% 100,0% 

Total 2,9% 8,6% 8,6% 22,9% 25,7% 31,4% 100,0% 

      FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 

A tabela 11 compara os resultados dos dados da escolaridade dos gestores 

respondentes com os da promoção.  

Tabela 11 – Promoção x escolaridade 

 Promoção (importância atribuída) 
Total 

5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

E
sc

o
la

ri
d

ad
e 

Ensino fundamental completo 
  

25,0% 
 

25,0% 50,0% 100% 

Ensino básico incompleto 
 

100% 
    

100% 

Ensino médio completo 
 

10,0% 
 

40,0% 30,0% 20,0% 100% 

Ensino médio incompleto 
    

100% 
 

100% 

Ensino superior completo 
  

12,5% 25,0% 25,0% 37,5% 100% 

Ensino superior incompleto 
 

33,3% 33,3% 
 

33,3% 
 

100% 

Pós-graduação completa 
   

20,0% 
 

80,0% 100% 

Pós-graduação incompleta 100% 
     

100% 

Total 3,0% 9,1% 9,1% 21,2% 24,2% 33,3% 100% 

    FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 

Nela observam-se apenas os gestores com ensino médio incompleto 

atribuindo nota 9,00 de forma unânime, valorizando esse pê. Enquanto que os com pós-

graduação incompleta não tiveram a mesma percepção de importância e também foram 

unânimes, mas para atribuir uma nota bem mais baixa: 5,00. Os pertencentes a faixa de 

ensino básico incompleto e ensino superior incompleto, também tiveram seus maiores 

percentuais abaixo de 8,00, sendo, portanto, os maiores responsáveis para diminuir a 

média do setor hoteleiro que ficou em 8,56, como já mencionado. 

Outra comparação realizada foi dos donos dos hotéis em relação aos 

gestores contratados (não proprietários dos hotéis). Nela ficou claro que aqueles que não 

são os donos têm valorizado mais a promoção, pois 80% deles atribuíram notas 9,00 e 
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10,00 respectivamente 30% e 50%, conforme exibe a tabela 12. Enquanto aos que 

responderam sim para proprietários dos hotéis, atribuíram para as mesmas notas, 24% 

para cada uma delas, totalizando 48%, abaixo dos 80% dos gestores não proprietários. 

Tabela 12 – Promoção x se é proprietário do hotel 

 Promoção (importância atribuída) 
Total 

5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

Se é 

proprietário 

do hotel 

Sim  12,0% 12,0% 28,0% 24,0% 24,0% 100% 

Não 10,0%   10,0% 30,0% 50,0% 100% 

Total 2,9% 8,6% 8,6% 22,9% 25,7% 31,4% 100% 

   FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 

A percepção sobre a importância da promoção variou também em relação à 

localização. A tabela 13 aponta que os hotéis do centro, por suas posições geográficas 

privilegiadas não foram unânimes em valorizar a promoção, visto seus gestores 

conferirem pontuações distribuídas entre 5,00 e 10,00. E embora os hotéis que estão 

localizados ao longo da rodovia também tenham pontuado com 6,00, o restante dos seus 

respondentes, bem como os dos bairros, mantiveram suas pontuações entre 7,00 e 10,0, 

obtendo maior concordância em relação à importância da promoção para sua atividade. 

Tabela 13 – Promoção x localização do hotel 

 Promoção (importância atribuída) 
Total 

5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

Localização 

do hotel 

Centro 4,0% 8,0% 8,0% 24,0% 24,0% 32,0% 100,0% 

Bairro   20,0% 20,0% 20,0% 40,0% 100,0% 

Rodovia  20,0%  20,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

Total 2,9% 8,6% 8,6% 22,9% 25,7% 31,4% 100,0% 

FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 

Outra comparação ressalta o faturamento mensal médio em relação ao 

tempo de atuação do hotel na cidade. Pela tabela 14 percebe-se pelo cruzamento dos 

dados que o tempo de atuação na cidade tem estreita correlação com um faturamento 

maior, pois hotéis com mais de 10 anos detêm sozinhos as maiores faixas de 

faturamentos: De R$ 50.000,01 a R$ 60.000,00 e acima de R$ 60.000,00, 

respectivamente com 3,8% e 34,6%. Sendo que os hotéis com classificações que vão até 

os 05 anos possuem um faturamento limitado na faixa de até R$ 20.000,00. 
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Tabela 14 – Faturamento mensal médio x tempo de atuação na cidade 

Variáveis ordinais 
Faturamento mensal médio em reais (R$) 

Total 
Até 

20.000,00 

20.000,01 

a 

 30.000,00 

30.000,01 

 a 

40.000,00 

40.000,01 

 a 

 50.000,00 

50.000,01  

a 

 60.000,00 

mais de 

60.000,00 

Tempo 

de 

atuação 

na 

cidade 

Mais de 10 anos 23,1% 7,7% 7,7% 3,8% 3,8% 34,6% 80,8% 

De 05 a 10 anos 3,8% 3,8%  3,8%   11,5% 

De 03 a 05 anos 3,8%      3,8% 

De 02 a 03 anos       0,0% 

De 01 a 02 anos       0,0% 

Menos de 01 

ano 
3,8% 

     
3,8% 

Total 34,6% 11,5% 7,7% 7,7% 3,8% 34,6% 100% 

 FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 

Percebe-se ainda que 80,8% dos hotéis possuem mais de 10 anos de 

atuação. Isso pode ser considerado importante, visto que experiência e tradição no ramo 

costumam traduzir-se em bons serviços, a menos que novos e melhores concorrentes 

surjam no mercado. 

Pela tabela 14 ainda é possível perceber por meio das frequências relativas 

(em percentual) dentre os respondentes, que os faturamentos mensais médios acima de 

R$ 60.000,00 somam 34,6%, consequentemente o restante fica abaixo dessa faixa. 

Pode-se então concluir que a maioria dos hotéis enquadra-se na classificação de 

microempresa e empresa de pequeno porte. 

Isso porque segundo a lei complementar 123/2006 de 14 de dezembro de 

2006, as empresas com faturamento de até R$ 360.000,00 anuais são classificadas como 

microempresas. O que equivale à média de R$ 30.000,00 por mês. Enquanto empresas 

com faturamento de R$ 360.000,00 a R$ 3.600.000,00 anuais, segundo a mesma lei, são 

consideradas empresas de pequeno porte. 

Da mesma forma, empresas acima dessa classificação, tem necessariamente 

um faturamento médio mensal superior a R$ 300.000,00. E pela tabela 14, percebe-se 

que a maioria está abaixo da média de R$ 60.000,00 mensais, portanto pertencentes à 

classificação de microempresa e empresa de pequeno porte. 

Um dos motivos desse baixo faturamento e consequente classificação pode 

estar relacionado ao número de apartamentos. A tabela 15 demonstra que apenas 12 

hotéis informaram possuir mais de 50 apartamentos, ao mesmo tempo pelo percentual 

acumulado observa-se que 62,5% dos hotéis responderam possuir menos de 50 

apartamentos como mostra a tabela a seguir: 
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Tabela 15 – Número de apartamentos 

Variáveis ordinais 
Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Percentual 

acumulado 

Até 10. 04 10,0% 10,0% 

De 11 a 20. 04 10,0% 20,0% 

De 21 a 30. 06 15,0% 35,0% 

De 31 a 40. 07 17,5% 52,5% 

De 41 a 50 04 10,0% 62,5% 

Mais de 50. 12 30,0% 92,5% 

Não responderam 03 07,5% 100,0% 

Total 40 100,0%  

  FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 

Os gestores ainda informaram a quantidade de apartamentos de solteiro, 

casal e coletivo que possuem. Conforme apresenta a tabela 16: 

Tabela 16 – Quantidade de apartamentos: Solteiro, casal e coletivo 

Variáveis 

nominais 

Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Percentual 

acumulado 

Solteiro 596 37,74% 37,74% 

Casal 764 48,39% 86,13% 

Coletivo 219 13,87% 100,00% 

Total 1.579 100,0%  

FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 

Verifica-se nesse caso, uma predominância de quartos de casais com um 

total de 764, representando 48,39%. Bom censo, considerando que eles podem se tornar 

um ―pivô‖ também para o uso de apenas um hóspede quando os de solteiros estiverem 

lotados. Enquanto que os apartamentos coletivos, naturalmente pela natural baixa 

demanda e maior custo de manutenção, são compostos por apenas 13,87% do total. 

Além disso, ainda foi solicitado que os gestores informassem o número de 

apartamentos simples e de luxo. Demonstrado pela tabela 17, percebe-se um relativo 

equilíbrio na oferta, considerando os 57,71% de simples e 42,29% de luxo dentre os 

1.579 apartamentos. Lembrando ainda que Kotler e Keller (2013) - apresentado na 

revisão da literatura - defende que o marketing tem a missão de identificar e satisfazer o 

tipo de necessidade e serviço demandado pelo mercado consumidor. Sendo que o 

serviço integra-se na categoria produto como um dos pês do atual composto de 

marketing, as adoções de apartamentos simples e de luxo atendem aos diferentes tipos 

de demanda. 

 

 



101 
 

 
 

Tabela 17 – Número de apartamentos simples e de luxo 

Variáveis 

nominais 

Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Percentual 

acumulado 

Simples 901 57,71% 57,71% 

Luxo 678 42,29% 100,00% 

Total 1.579 100,0%  

  FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 

Perguntado sobre o número de estrelas do hotel de acordo com a 

classificação oficial da hotelaria atualmente vigente, obteve-se como respostas os 

seguintes dados: 

Tabela 18 – Número de estrelas 

Variáveis 

nominais 

Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Percentual 

acumulado 

01 Estrela 10 25,0% 25,0% 

02 Estrelas 04 10,0% 35,0% 

03 Estrelas 10 25,0% 60,0% 

04 Estrelas 02 05,0% 65,0% 

05 Estrelas 00 00,0% 65,0% 

06 Estrelas 00 00,0% 65,0% 

Não responderam 14 35,0% 100,0% 

Total 40 100,0%  

    FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 

Pela tabela 18, observa-se que a maioria descreveu seu hotel como 

pertencente à categoria de uma ou três estrelas, sendo cada uma por 25% dos 

respondentes. Mesmo com uma frequência relativa de 35% de respostas em branco, 

curiosamente, não houve nenhum hotel apontado com mais de quatro estrelas. O que 

pode indicar uma oportunidade de nicho de mercado, ou mesmo a inviabilidade de 

hotéis desse porte na região. Embora segundo Petrocchi (2007), conforme visto no 

referencial teórico, a adesão às estrelas não é obrigatória, ainda que 

mercadologicamente falando, ela possa trazer resultados positivos. 

A localização tem sido um fator importante para os hotéis. Foi o que 

demonstrou a figura 09 na análise de cluster avaliado pelo próprio setor hoteleiro, bem 

como, a tabela 07 da estatística descritiva, além da literatura apresentada. Isso se 

confirma também agora, pois o centro tem tido expressiva preferência pelos gestores 

respondentes (80,8%), seguido pelo bairro (11,5%) e posteriormente pela rodovia 

(7,7%), conforme apresenta a tabela 19 a seguir, comparativamente com o faturamento 

médio mensal dos hotéis. 
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Tabela 19 – Localização do hotel x faturamento mensal médio 

Variáveis nominais Localização do hotel Total 

Centro Bairro Rodovia 

Faturamento 

mensal médio 

Mais de R$ 

60.000,00 

% Faturamento mensal médio 88,9% 11,1%  100% 

% do Total 30,8% 3,8%  34,6% 

De R$ 50.000,01 

a R$ 60.000,00 

% Faturamento mensal médio 100%   100% 

% do Total 3,8%   3,8% 

De R$ 40.000,01 

a R$ 50.000,00 

% Faturamento mensal médio 100%   100% 

% do Total 7,7%   7,7% 

De R$ 30.000,01 

a R$ 40.000,00 

% Faturamento mensal médio 50,0%  50,0% 100% 

% do Total 3,8%  3,8% 7,7% 

De R$ 20.000,01 

a R$ 30.000,00 

% Faturamento mensal médio 100%   100% 

% do Total 11,5%   11,5% 

Até R$ 20.000,00 % Faturamento mensal médio 66,7% 22,2% 11,1% 100% 

% do Total 23,1% 7,7% 3,8% 34,6% 

Total % Faturamento mensal médio 80,8% 11,5% 7,7% 100% 

% do Total 80,8% 11,5% 7,7% 100% 

 FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 

Pelo cruzamento dos dados, ainda é possível perceber pela tabela 19 que 

além do maior número de hotéis estarem no centro, eles dominam as maiores faixas de 

faturamento. Nota-se que 88,9% do faturamento na faixa acima de R$ 60.000,00 são 

deles. Da mesma forma as duas faixas anteriores (De R$ 50.000,01 a R$ 60.000,00 e de 

R$ 40.000,01 a R$ 50.000,00) que também estão entre as maiores em faturamento, são 

exclusivamente dos hotéis do centro. 

Fica claro então, que a localização central além de preferível - e também por 

isso - é a mais lucrativa. 

Já a tabela 20 apresenta o gênero como característica do perfil dos gestores, 

acompanhada com o cruzamento de dados do faturamento médio mensal dos hotéis. 

Nela o gênero o masculino prevalece com aproximadamente 1/3 dos gestores: 65,4% do 

total. 

Devido sua maior participação na gestão hoteleira, os homens estão 

naturalmente representados em maior número na maioria das faixas de faturamento. À 

exemplo da faixa dos hotéis que possuem mais de R$ 60.000,00 de faturamento médio 

mensal, com 47,1% deles. Entretanto, pelo percentual do total da mesma faixa, observa-

se 30,8% de um total de 34,6% que também são do gênero masculino. Então além de ser 

maioria na gestão, ainda são a maioria nessa faixa mais alto de faturamento. E também 

estão sozinhos (5,9%) na segunda maior faixa de faturamento: a de R$ 50.000,01 a R$ 

60.000,00 que representa 3,8% dos hotéis. 
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Tabela 20 – Gênero x faturamento mensal médio 

Variáveis nominais Gênero Total 

Masculino Feminino 

Faturamento 

mensal médio 

Mais de R$ 

60.000,00 

% Gênero 47,1% 11,1%  

% do Total 30,8% 3,8% 34,6% 

De R$ 50.000,01 

a R$ 60.000,00 

% Gênero 5,9%   

% do Total 3,8%  3,8% 

De R$ 40.000,01 

a R$ 50.000,00 

% Gênero  22,2%  

% do Total  7,7% 7,7% 

De R$ 30.000,01 

a R$ 40.000,00 

% Gênero 5,9% 11,1%  

% do Total 3,8% 3,8% 7,7% 

De R$ 20.000,01 

a R$ 30.000,00 

% Gênero 5,9% 22,2%  

% do Total 3,8% 7,7% 11,5% 

Até R$ 20.000,00 % Gênero 35,3% 33,3%  

% do Total 23,1% 11,5% 34,6% 

Total % Gênero 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 65,4% 34,6% 100,0% 

            FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 

Quanto à faixa etária da idade, a tabela 21 apresenta a prevalência de 

gestores com idades entre 41 e 60 anos que juntos representam 73,1%. Resultante dos 

42,3% da faixa entre 41 a 50 anos e dos 30,8% com idade entre 51 a 60 anos. Isso se 

reflete positivamente também em tempo de experiência que será apresentado somente 

na tabela 23 mais à frente. E gestores com idades abaixo dos 22 anos não foram 

encontrados nos hotéis pesquisados. 

Pela tabela 21 pode-se observar ainda pelo cruzamento dos dados, que a 

faixa etária dos 41 aos 50 anos administra 23,1% dos 34,6% dos hotéis com faturamento 

acima de R$ 60.000,00, demonstrando sua forte influência sobre o setor.  

Tabela 21 – Faixa etária x faturamento mensal médio 

 Faturamento mensal médio (em reais) Total 
Até 

20.000,00 

20.000,01 

a 

30.000,00 

30.000,01 

 a 

40.000,00 

40.000,01 

 a 

50.000,00 

50.000,01  

a 

 60.000,00 

mais de 

60.000,00 
 

F
ai

x
a 

E
tá

ri
a 

(i
d

ad
e)

 

Mais de 

60 anos 

Faixa Etária 50,0%  50,0%    100% 

do Total 3,8%  3,8%    7,7% 

De 51 a 

60 anos 

Faixa Etária 50,0% 12,5%  12,5% 12,5% 12,5% 100% 

do Total 15,4% 3,8%  3,8% 3,8% 3,8% 30,8% 

De 41 a 

50 anos 

Faixa Etária 27,3%  9,1% 9,1%  54,5% 100% 

do Total 11,5%  3,8% 3,8%  23,1% 42,3% 

De 31 a 

40 anos 

Faixa Etária 25,0% 25,0%    50,0% 100% 

do Total 3,8% 3,8%    7,7% 15,4% 

De 22 a 

30 anos 

Faixa Etária  100,0%     100% 

do Total  3,8%     3,8% 

Total Faixa Etária 34,6% 11,5% 7,7% 7,7% 3,8% 34,6% 100% 

do Total 34,6% 11,5% 7,7% 7,7% 3,8% 34,6% 100% 

FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 
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Quando a formação acadêmica, o grupo que apresenta um maior número é o 

do ensino médio completo. A frequência absoluta da tabela 22 demonstra que eles são 

12 dos 38 respondentes, correspondendo por quase um terço. O que chama a atenção é 

que até chegar à faixa de classificação de ensino superior contabiliza-se 20 gestores, dos 

38 respondentes. Isso significa que mais de 50% desses gestores nunca frequentaram 

um curso superior. 

Considerando que autores renomados como Kotler e Keller (2013), Silveira 

et al., (2013), Dias e Pimenta (2010), Wagner e Hollenbeck (2009), Cobra (2009), 

Tachizawa et al., (2008), GIL (2007), entre outros visto na revisão da literatura, 

defendem a qualificação como importante fator para a qualidade dos serviços. 

Considerando também que, os resultados constatados na análise de cluster pelos 

dendrogramas das figuras 08, 09, 10 e 11 em que todas apresentaram a formação de 

clusters contendo já nos primeiros estágios a variável pessoa uma das mais importantes 

para um composto de marketing. Considerando ainda a estatística descritiva apresentada 

pelas tabelas 06 e 07, respectivamente para outros setores e especificamente para o setor 

hoteleiro em que o pê pessoa reinou absoluto como o mais importante de todos os pês, 

com médias aritméticas de 9,48 em uma tabela e 10,0 em outra, e considerando que os 

dados analisados foram respondidos pelos próprios gestores, os resultados da tabela 22 a 

seguir surpreenderam pela baixa qualificação verificada. 

Tabela 22 – Escolaridade 

Variáveis nominais 
Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Percentual 

acumulado 

Ensino fundamental completo 05 12,5% 12,5% 

Ensino fundamental incompleto 00 00,0% 12,5% 

Ensino básico completo 00 00,0% 12,5% 

Ensino básico incompleto 01 02,5% 15,0% 

Ensino médio completo 12 30,0% 45,0% 

Ensino médio incompleto 02 05,0% 50,0% 

Ensino superior completo 10 25,0% 75,0% 

Ensino superior incompleto 03 07,5% 82,5% 

Pós-graduação completa 04 10,0% 92,5% 

Pós-graduação incompleta 01 02,5% 95,0% 

Não responderam 02 05,0% 100,0% 

Total 40 100,0%  

 FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 

Já a tabela 23 demonstra que 70% dos gestores dos hotéis responderam que 

são os respectivos donos. É possível perceber que a gestão ainda é familiar na maioria 

desses hotéis. 
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Tabela 23 – Se é proprietário do hotel 

Variáveis 

nominais 

Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Percentual 

acumulado 

Sim 28 70,0% 70,0% 

Não 10 25,0% 95,0% 

Não responderam 02 05,0% 100,0% 

Total 40 100,0%  

          Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

Identificado na tabela 23 que há alta frequência do número de gestores dos 

hotéis que também são seus donos. Verificado ainda, a alta frequência de gestores com 

escolaridade abaixo do ensino superior visualizado na tabela 22, resolveu-se também 

cruzar esses dados e criar a tabela 24 para examinar se é a gestão familiar que está 

apresentando baixa formação acadêmica. Nela pode-se notar com base nos quarenta 

hotéis, que seus proprietários possuem uma frequência relativa de 30% com ensino 

médio completo, e pelo percentual acumulado chegam a 47,5% até a variável ensino 

médio incompleto. Praticamente cinquenta por cento deles nunca frequentaram um 

curso superior. 

Nota-se que em relação aos gestores que não são proprietários dos hotéis, o 

percentual acumulado até o ensino médio incompleto é de 2,5% dos respondentes. 

Enquanto os outros 25% do total de gestores, os que não são os donos, são 

compostos por pessoas com curso superior completo, incompleto ou pós-graduação com 

22,5% e apenas 2,5% com ensino inferior ao médio, no caso fundamental completo. 

Tabela 24 – Escolaridade x se é proprietário do hotel 

Escolaridade 

 

Se é proprietário do hotel 

Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Percentual 

acumulado 

Frequência 

relativa 

Percentual 

acumulado 

Sim Não Sim Sim Não Não 

Ensino fundamental completo 04 01 10,0% 10,0% 02,5% 02,5% 

Ensino fundamental incompleto 00 00 0,0% 10,0% 0,0% 02,5% 

Ensino básico completo 00 00 0,0% 10,0% 0,0% 02,5% 

Ensino básico incompleto 01 00 02,5% 12,5% 0,0% 02,5% 

Ensino médio completo 12 00 30,0% 42,5% 0,0% 02,5% 

Ensino médio incompleto 02 00 05,0% 47,5% 0,0% 02,5% 

Ensino superior completo 04 06 10,0% 57,5% 15,0% 17,5% 

Ensino superior incompleto 02 01 05,0% 62,5% 02,5% 20,0% 

Pós-graduação completa 03 01 07,5% 70,0% 02,5% 22,5% 

Pós-graduação incompleta 00 01 0,0% 70,0% 02,5% 25,0% 

Sub Total 28 10 70% 25,0% 

Não responderam 02 5,0% 

Total 40 100% 

  FONTE: Dados da pesquisa, 2014. 
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Pela tabela 24 foi possível descobrir que os gestores donos dos hotéis não 

estão tendo na maioria uma formação acadêmica tão boa quando os gestores dos demais 

hotéis, embora tenham valorizado o ―pê‖ pessoa como fator importante nas respostas 

dos questionários. Além disso, sabe-se que uma boa formação acadêmica, embora não 

seja decisiva, pode contribuir significativamente para o sucesso de um negócio, ainda 

mais se tratando de gestor. 

Sendo a tabela 24 resultado do cruzamento dos dados das tabelas 22 e 23, 

poder-se-ia ter suprimido essas duas, entretanto, pela atenção dada ao assunto, 

considerou-se mais didático serem abordadas separadamente e depois comparadas 

juntos na tabela 24.  

Quando avaliado o tempo de experiência no setor os números são mais 

animadores. A tabela 25 apresenta que a maioria tem mais de 10 anos de experiência no 

setor hoteleiro. Eles são 27 (13+14) dos 37 gestores que responderam a questão. E 

representam juntos 67,5% (32,5%+35,0%). 

Tabela 25 – Tempo de experiência no setor hoteleiro 

Variáveis ordinais 
Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Percentual 

acumulado 

Menos de 01 ano 00 00,0% 00,0% 

De 01 a 03 anos 02 05,0% 05,0% 

De 03 a 05 anos 02 05,0% 10,0% 

De 05 a 10 anos 06 15,0% 25,0% 

De 10 a 20 anos 13 32,5% 57,5% 

Mais de 20 anos 14 35,0% 92,5% 

Não responderam 03 07,5% 100,0% 

Total 40 100,0%  

      FONTE: Dados de pesquisa, 2014. 

Contudo, a análise ainda poderia se estender muito, mas foram priorizados 

os dados mais relevantes encontrados nas simulações de centenas de cruzamentos entre 

as variáveis disponíveis, mesmo que a apresentação do perfil dos hotéis e gestores teve 

apenas interesse de caracterização e contribuição como descritos na metodologia, 

ficando como principal análise dos resultados desse capítulo, a avaliação da análise de 

cluster e da correlação, de acordo com a proposta metodológica e objetivo desse estudo. 

Na sequência apresentam-se as conclusões, considerações finais e limitações 

da pesquisa. 
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5. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse capítulo estão apresentadas as principais conclusões e considerações 

finais sobre a pesquisa realizada, bem como algumas limitações encontradas durante os 

estudos. 

Considerando o objetivo de investigar a importância de dez componentes de 

marketing para alcançar o mercado alvo, considerando o setor hoteleiro das regiões 

Oeste e Sudoeste do Paraná como referência do estudo, com a finalidade de determinar 

se novos componentes poderão se integrar em um novo composto mercadológico mais 

amplo. 

Contatou-se pela metodologia aplicada, que os pês: pessoa, processo, prova 

física, pesquisa, planejamento e posicionamento, tanto para o composto mercadológico 

do setor hoteleiro quando dos outros setores, na visão dos gestores dos hotéis, tem 

importância suficiente para se integrarem ao atual composto de marketing e 

consequentemente ajudarem as empresas a alcançarem seu mercado alvo nas regiões de 

sua abrangência. 

Isso ficou claro por meio da técnica multivariada de análise de cluster do 

capítulo cinco que apresentou a análise e discussões dos resultados, quando se constatou 

que a formação final do cluster era composta por nove dos dez pês avaliados: Produto, 

prova-física, pessoas, processo, posicionamento, ponto, preço, pesquisa e planejamento. 

Essa formação visualizada pelos dendrogramas apresentados e pelas tabelas resumidas 

das formações dos clusters demonstrou a alta homogeneidade do perfil de suas médias e 

consequentemente, a importância de nove pês para o setor hoteleiro alcançar o mercado 

alvo e vender mais, e não apenas quatro como mencionam as principais literaturas sobre 

o composto mercadológico apresentadas no referencial teórico. 

Embora a promoção não tenha tido homogeneidade interna suficiente para 

se integrar às demais variáveis, não significa que ela não seja relevante, mas que no 

setor hoteleiro das regiões avaliadas, ela não obteve um grau de importância tão grande 

quanto os demais pês. Isso pode ser compreendido, considerando que os hotéis 

avaliados estão quase sempre trabalhando com alta demanda, necessitando nesse caso, 

menos esforços e gastos com promoção, o que explica sua baixa valorização pelos 

gestores. 
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A coerência da técnica e análise de cluster foi confirmada na sequência da 

apresentação dos resultados pela estatística descritiva das tabelas 06 e 07, que pelas 

medidas de posições, por meio das médias aritméticas, demonstraram que a promoção 

aparece classificada por última, devido sua menor média em relação aos demais pês, 

além de ter as maiores medidas de dispersão, confirmando a baixa similaridade com as 

demais variáveis na formação dos dendrogramas apresentados na análise de cluster. 

Por isso, é possível concluir que se a promoção como integrante do atual 

composto mercadológico, conforme apresentam as literaturas do referencial teórico, 

obteve a menor média e consequentemente menor importância em relação aos outros 

nove pês avaliados, então, todas as médias acima dela, e, portanto todos os demais pês 

avaliados, também merecem fazer parte do composto de marketing. 

Essa interpretação parece ser justa, coerente e reforça a ideia de que se o 

atual composto de marketing mantém a promoção como um de seus pês, então todos os 

demais pês com média e grau de importância maior, também merecem fazer parte do 

composto, formando-se um novo composto de marketing com todas as dez variáveis 

analisadas. Respondendo assim, a indagação do problema apresentado na caracterização 

inicial dessa pesquisa e atingindo o objetivo de determinar se novos componentes 

poderiam se integrar ao composto mercadológico, tornando-o mais amplo. 

Dessa forma, esse estudo realizado em hotéis das regiões Oeste e Sudoeste 

do Paraná traz evidências de que o atual composto de marketing contendo apenas quatro 

pês deve ser repensado. 

Além disso, os cruzamentos dos dados da pesquisa com o perfil dos hotéis e 

seus gestores, permitiram enriquecer a análise e melhor compreender aspectos inerentes 

as suas particularidades e realidade, que se refletiram nos dados coletados e 

consequentemente nos resultados alcançados. 

Acredita-se que o resultado dessa investigação de caráter prático, corrobora 

com os conceitos das principais teorias de autores como, por exemplo: Wilson (2012), 

Pizam (2012), Assis e Oliveira (2012), Lovelock et al., (2011), Enache (2011), Reis e 

Trout (2009), Paixão (2008), Las Casas (2006), Siqueira (2005), Magrath (1986) entre 

outros apresentados na revisão da literatura, que defendem que o composto de 

marketing deve conter outros componentes além dos quatro tradicionais: Produto, 

preço, ponto e promoção. 
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A classificação dos dez pês em clusters e a análise da estatística descritiva, 

além de possibilitarem a constatação de ampliação do composto de marketing no setor 

hoteleiro das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, são indícios de que outras pesquisas 

podem ser realizadas para avaliar se novos pês além desses já sugeridos, possam se 

integrar ao composto. 

Ou ainda, a possibilidade desses dez componentes avaliados terem 

importância para serem aplicados aos gestores de outros setores da economia, além do 

hoteleiro, considerando que a análise de correlação realizada demonstrou uma 

correlação positiva substancial com 67,6% de associação entre o grau de importância 

atribuído aos dez componentes de marketing aplicados ao setor hoteleiro e o grau de 

importância atribuído aos mesmos dez componentes de marketing aos outros setores. 

Diante dos resultados alcançados pela pesquisa e das fundamentações 

teóricas, chegou-se a conclusão de que as organizações, principalmente no setor 

hoteleiro, não podem limitar seu entendimento e atuação sobre apenas quatro variáveis 

mercadológicas como focam os quatro pês. 

Para atingir o mercado alvo é preciso reconhecer a necessidade de avaliar 

novos componentes do marketing como variáveis para o composto mercadológico das 

organizações, especialmente para os hotéis que contribuem com a economia do 

município e respondem por parte da imagem que os visitantes levam da cidade, além da 

sua atuação mercadológica ter reflexo em toda sua região de abrangência. 

Também acredita-se que esse estudo tenha contribuído com a produção de 

conhecimentos na área de atuação da Unioeste e de seu programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Gestão e Desenvolvimento Regional. Contribuindo dessa forma com o 

aumento da discussão sobre o assunto e com as expectativas locais e regionais. 

Entretanto, pela abrangência do tema, naturalmente houve algumas 

limitações. Entre elas pode-se destacar: 

- O tamanho do questionário e o número de variáveis a serem avaliadas: Considerando 

que um questionário muito longo com um grande número de perguntas pode 

desestimular o interesse de quem responde, ou fazê-lo responder rapidamente sem uma 

análise profunda do assunto, optou-se por um questionário mais objetivo. Nestes termos 

para cada gestor foi apresentado e explicado com detalhes o objetivo da pesquisa e o 

interesse de cada pergunta do questionário. E depois de constatado sua compreensão, 
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indagou-se sobre o prazo necessário para ele responder, permitindo dessa forma que ele 

pudesse dar a devida atenção. Da mesma forma, a delimitação do número de variáveis 

buscou um equilíbrio entre o exposto na revisão da literatura e o interesse do 

pesquisador. Sem exagerar com um número de vinte ou trinta variáveis, que além de se 

tornarem confusas, elevariam proporcionalmente o número de páginas desse estudo em 

duas ou três vezes. Que por sua vez não tem foco na quantidade, mas sim na qualidade e 

no rigor científico. 

- Outra limitação foi o tamanho da região de estudo: A região Oeste e Sudoeste são 

muito grandes em números de municípios, uma pesquisa amostral em cada um dos 

Municípios seria inviabilizada pelo tempo necessário, considerando o prazo para a 

conclusão da pesquisa. Além disso, o custo se tornaria muito alto, uma vez que houve a 

necessidade de explicar o questionário e sensibilizar o gestor a responder com atenção, 

pois o critério adotado foi de abordar cada um deles individualmente para aumentar a 

fidedignidade das respostas quando comparado com questionários amostrais enviados 

por meios de comunicação que nem sempre ficam claro para quem responde. E 

consequentemente, as respostas e o retorno do questionário não costumam ganhar a 

devida atenção. 

- Dificuldades de encontrar bibliografia sobre o composto de marketing no setor 

hoteleiro: Embora o marketing seja um assunto com boa bibliografia à disposição, o 

composto de marketing no setor hoteleiro não foi uma tarefa fácil de encontrar. Exigiu 

bastante esforço, tempo e procura por parte do pesquisador. 

- E, por fim, também houve dificuldades em se conseguir listas oficiais nas associações 

comerciais, prefeituras e no cadastro do governo federal sobre os hotéis da região. 

Apesar das limitações, o estudo buscou agregar em uma área de 

administração que embora pareça consolidada, tem, a cada momento, como ensinam 

Kotler e Keller (2013), a incumbência de se adaptar para atender as necessidades dos 

clientes por meio de serviços e produtos que possibilitam entregar valor e atingir o 

mercado alvo. 

Considerando isso, fica a contribuição de analisar a necessidade de ampliar 

o composto mercadológico tradicional com novos elementos para que tanto o setor 

hoteleiro, assim como as empresas de outros setores da economia, possa atingir seu 

mercado alvo com base em suas particularidades. 
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Pois, como alerta Las Casas (2008), hoje o composto de marketing é um dos 

conceitos mais empregados devido sua possibilidade de aplicação prática. E 

compreendê-lo e aplicá-lo corretamente são funções e obrigações dos profissionais de 

marketing que sempre precisam estar se atualizando a respeito dele. Além disso, ―Ao 

montar um marketing mix, a empresa precisa ponderar os objetivos dos produtos, seus 

mercados e a dosagem do instrumental mais adequado para atingi-lo‖ (RICHERS, 2008, 

p. 160). 

Como consideração final, espera-se que outras pesquisas possam ser 

desenvolvidas com o intuito de avaliar além dos dez pês apresentados também outras 

novas variáveis que possam ser importantes para o composto de marketing atingir seu 

objetivo. 

Da mesma forma se sugere novas pesquisas sobre o tema em outros setores 

da economia e também em novas regiões. 

Para Futrell (2003, p. 41) ―Não importa que atividades sejam usadas no 

composto de marketing‖, desde que seus elementos mercadológicos sejam eficazes para 

atender as necessidades dos clientes. Portanto, novos elementos podem e devem ser 

avaliados em diversos setores e regiões.  

Pois se for reconhecido que empresas em diferentes áreas de atuação e em 

diferentes setores econômicos necessitam de elementos mercadológicos específicos 

devidos suas particularidades, e se esses elementos - pês de marketing – possuírem 

consequentemente por estarem em outro contexto, grau de importância desigual em 

relação ao apresentado nesse estudo, certamente serão demandadas muitas pesquisas 

sobre o tema. Principalmente reavaliando a amplitude do tradicional composto de 

marketing. 
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APÊNDICE – Questionário. 

Questionário aplicado aos gestores do setor hoteleiro nas cidades pólos de Francisco 

Beltrão e Cascavel no Paraná. 
Pesquisa: Avaliação da importância dos componentes de Marketing 

Responsável pela pesquisa: Mestrando Lindomar Kinzler 

 Elaboramos esse questionário com o intuito de avaliar a importância de dez 

componentes de marketing para as empresas alcançarem o mercado-alvo, e em seguida 

avaliar a importância desses mesmos dez componentes para que o seu setor hoteleiro 

possa alcançar o seu mercado-alvo. Ambos objetivos fazem parte do composto de 

marketing. Assim, agradecemos sua atenção e sinceridade nas respostas avaliativas. As 

informações coletadas serão de uso restrito à pesquisa, respeitando os preceitos éticos. 

Sua participação é importante. Não é necessário se identificar. 

Primeiramente, avalie a importância dos dez componentes de marketing 

para que as empresas de outros setores (segmentos que não contemple o setor 

hoteleiro) possam alcancem o mercado-alvo, assinalando uma nota entre 01 e 10 com 

um ―X‖ correspondente a essa nota. 
 

Empresas de outros setores (segmentos) 

Avalie o grau de importância do 

componente de marketing 

( - )                                                     (+) 

Sem 
opinião 

Posicionamento: Projeta o produto ou serviço da 

empresa, com um lugar de destaque na mente do cliente. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Pessoas: Importância dos funcionários para oferecer ao 

cliente produtos e serviços com qualidade. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Processos: Etapas que envolvem todas as etapas do 

atendimento até a entrega final do serviço ou produto. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Produto: Todos os serviços e produtos ofertados e a 

disposição do cliente, antes, durante e após o atendimento. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Promoção: Representa as comunicações para atrair o 

cliente para a compra: Publicidade, propaganda, relações 

públicas, venda pessoal ou promoção. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Prova física: Ambiente composto de todos os espaços 

físicos. Conforto, iluminação, higiene, acústica, espaço, 

conservação da estrutura e dos móveis, temperatura, som 

ambiente, circulação de ar e decoração. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Pesquisa: Importância de avaliar a satisfação dos seus 

clientes em relação ao atendimento, produtos e serviços 

ofertados, ambiente-físico, processos e preço. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Preço: Avaliação do valor pago por todos os produtos e 

serviços. Descontos, promoções, além de prazos e formas 

de recebimento. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Ponto/Praça: Local em que se encontra o 

estabelecimento: Proximidade do centro, órgãos públicos, 

principais empresas do Município, Universidades ou 

centros de eventos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Planejamento: Desenvolve a missão e visão estratégica, 

direcionando as ações e objetivos organizacionais. 

Organiza e mensura os resultados, adotando medidas 

corretivas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Para o próximo quadro, atribua uma nota entre 01 e 10 marcando com um ―X‖ a 

respectiva nota, com a finalidade de avaliar o grau de importância dos dez componentes 

de marketing, mas agora, para que o seu setor hoteleiro possa alcançar seu público 

e mercado-alvo. 

 

 

 

 

 

Para finalizar, solicitamos o preenchimento assinalando com um ―X‖ de acordo 

com as características do Hotel e do seu Gestor (a): 

Setor hoteleiro 

Avalie o grau de importância do 

componente de marketing 

( - )                                                      (+) 

Sem 

opinião 

Posicionamento: Projeta os produtos e serviços do Hotel com 

um lugar de destaque na mente do cliente. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Pessoas: Importância dos funcionários para oferecer ao 

cliente produtos e serviços com qualidade. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Processos: Etapas que envolvem o atendimento desde a 

recepção (ou por telefone, site), até o término da sua estadia. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Produto: Todos os serviços e produtos servidos durante a 

hospedagem, desde o estacionamento, recepção, quarto ou 

mesmo no refeitório. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Promoção: Representa as comunicações para atrair o cliente 

para o Hotel, tais como: Publicidade, propaganda, relações 

públicas, venda pessoal ou promoção. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Prova física: Ambiente físico em todos os espaços do Hotel. 

Conforto, iluminação, higiene, acústica, espaço, conservação 

da estrutura e dos móveis, temperatura, som ambiente, 

circulação de ar e decoração. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Pesquisa: Importância de avaliar a satisfação dos seus 

clientes em relação ao atendimento, produtos e todos os 

serviços recebidos durante a estada no Hotel. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Preço: Avaliação do valor pago pela diária. Preço dos 

serviços e produtos complementares, descontos, promoções 

em temporadas, além de prazos e formas de recebimento. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Ponto/Praça: Local em que se encontra o Hotel. Proximidade 

do centro, órgãos públicos, rodoviária, principais empresas do 

Município, Universidades ou centros de eventos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Planejamento: Desenvolvimento da missão e visão 

estratégica, direcionando as ações e objetivos organizacionais. 

Organizando, mensurando os resultados e adotando medidas 

corretivas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Caracterização do Hotel 

 

1 - Faturamento mensal médio: 

(   ) Até R$ 20.000,00 

(   ) De R$ 20.000,01 a R$ 30.000,00 

(   ) De R$ 30.000,01 a R$ 40.000,00 

(   ) De R$ 40.000,01 a R$ 50.000,00 

(   ) De R$ 50.000,01 a R$ 60.000,00 

(   ) Mais de R$ 60.000,00. 

 

2 - Número de apartamentos em 

quantidade: 

(   ) Até 10.  (   ) De 31 a 40 

(   ) De 11 a 20  (   ) De 41 a 50 

(   ) De 21 a 30  (   ) Mais de 50 

 

2.1 Desses, quantidade de: 

____ Solteiro ____ Casal ___ Coletivo 

 

2.2 Do total, quantidade de: 

___ Simples  ___ Luxo 

 

3 - Número de estrelas do hotel: 

(   ) 01 estrela. (   ) 04 estrelas. 

(   ) 02 estrelas. (   ) 05 estrelas. 

(   ) 03 estrelas. (   ) 06 estrelas. 

 

4 - Tempo de atuação: 

(   ) Menos de 01 ano (   ) De 03 a 05 anos 

(   ) De 01 a 02 anos (   ) De 05 a 10 anos 

(   ) De 02 a 03 anos (   ) Mais de 10 anos 

 

5 - Localização do hotel: 

(   ) Centro (    ) Bairro (   ) Rodovia 

Perfil do Gestor (a) 

 

1 - Gênero: 

(   ) Masculino  (   ) Feminino 

 

2 - Idade:  

(   ) Até 21 anos (   ) De 41 a 50 anos 

(   ) De 22 a 30 anos (   ) De 51 a 60 anos 

(   ) De 31 a 40 anos (   ) Mais de 60 anos 

 

3 – Escolaridade: 

(   ) Ensino fundamental completo 

(   ) Ensino fundamental incompleto 

(   ) Ensino básico completo 

(   ) Ensino básico incompleto 

(   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino médio incompleto 

(   ) Ensino superior completo 

(   ) Ensino superior incompleto 

(   ) Pós-graduação completa 

(   ) Pós-graduação incompleta 

 

4 - Tempo de experiência no setor hoteleiro: 

(   ) Menos de 01 ano (   ) De 05 a 10 anos 

(   ) De 01 a 03 anos (   ) De 10 a 20 anos 

(   ) De 03 a 05 anos (   ) Mais de 20 anos 

 

5 – É proprietário do hotel: 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

Obrigado por sua contribuição!
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