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RESUMO 

Este artigo busca investigar as principais ações de marketing de relacionamento de 

um hotel de Fortaleza visando à fidelização de clientes a fim de mantê-los por mais 

tempo na base da empresa e torná-los, assim, mais lucrativos. Desenvolvem-se as 

seguintes abordagens teóricas: Do marketing tradicional ao marketing na hotelaria; 

Marketing de serviços; Marketing de relacionamento; O hóspede e a fidelização. Dessa 

forma, a partir das informações qualitativas coletadas, pode-se observar que a 

eficiência na utilização de uma estratégia de marketing depende diretamente da 

utilização de ferramentas como o Marketing de Relacionamento.  

 

Palavras-chave: Marketing de Relacionamento. Fidelização. 

 

ABSTRACT 

This article search to investigate the main actions of relationship marketing in a hotel 

of Fortaleza aimed at customer loyalty to keep them longer at the base of the company 

and make them more profitable. Develops the following thematic approaches: From 

traditional marketing to marketing in hospitality; Services marketing; Relationship 

marketing; The guest customer loyalty. So from the qualitative information collected, can 

observe that the efficiency in the use of a marketing strategy depends directly on the 

use of tools like Relationship Marketing. 

 

Keywords: Relationship Marketing. Loyalty. 
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1 INTRODUÇÃO 

No ambiente competitivo que impera atualmente no mercado consumidor, e sendo 

este altamente globalizado, as empresas se veem obrigadas a elaborar e implementar 

estratégias e métodos para se destacarem e, assim, sobreviverem. Dessa forma, 

aquelas que estabelecerem um relacionamento estável com seus clientes, concebendo-

os como os principais elementos para o alcance do seu sucesso e analisando as suas 

necessidades emergentes, sobreviverão. 

Sendo um produto intangível, o marketing de serviços vem ganhando importância 

em todo o mundo. Prestar um serviço de alta qualidade é a melhor maneira de 

satisfazer um cliente. Não basta dar ao cliente o que ele espera, é preciso oferecer 

mais do que ele espera. De acordo com Bogmann (2000), as expectativas de qualquer 

produto ou serviço específico são estabelecidas durante o tempo de experiência. 

Oferecer produtos e serviços que satisfaçam exige conhecimento das expectativas dos 

clientes. 

Cada vez mais as empresas estão reconhecendo a importância de satisfazer e reter 

o cliente. Kotler (2001, p. 70) afirma: “A chave da retenção de clientes é a satisfação de 

clientes”. Clientes satisfeitos constituem o capital mais precioso que a empresa pode 

ter. Com isso, os investimentos em marketing de relacionamento com os clientes se 

expandem e ganham importância nas ações da empresa. 

Hoje, o marketing de relacionamento se configura como uma das ferramentas 

essenciais para a fidelização de clientes. Além disso, baseia-se na premissa de que 

clientes importantes precisam de atenção contínua e concentrada. “Os investimentos 

em marketing de relacionamento oferecem ótimo retorno com clientes que possuem 

horizontes longos de tempo e altos custos de mudança.” (KOTLER, 2001, p.660) 

De acordo com Bogmamm (2000, p.17), o marketing de relacionamento procura 

respostas para algumas questões pertinentes ao processo de fidelização dos clientes e 

à implantação de programas de fidelização como: qual o significado de fidelização; 

quanto precisaria investir no processo de fidelização; como implantar esse processo e 
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de que forma esse processo facilitaria a retenção de clientes, além de conscientizar os 

clientes da importância da retenção. 

Na hotelaria, esse conceito não foi diferente. Surgiu, assim, o Marketing Hoteleiro. 

“O marketing hoteleiro é responsável pela potencialização das vendas, melhoria no 

atendimento ao hóspede e divulgação do hotel” (CASTELLI 2001, p.121). Uma boa 

administração do marketing hoteleiro torna-se uma ferramenta indispensável para a 

fidelização de clientes, fazendo com que estes tornem um potencial canal de divulgação 

de seus produtos e serviços. 

Por ser um produto intangível, o hotel deve oferecer serviços, buscando a 

excelência no atendimento aos clientes e procurando atingir ou superar as expectativas 

dos hóspedes. Para que sejam executados com qualidade, é necessário saber como as 

expectativas são formuladas. Segundo Bogmann (2000, p.11), as expectativas de 

qualquer produto ou serviço são estabelecidas durante o tempo de experiência. 

Diante do exposto, construiu-se uma pergunta de partida da pesquisa: Qual a 

importância da prática do marketing de relacionamento na fidelização de clientes na 

hotelaria? O presente trabalho tem como objetivo geral investigar as ações de 

relacionamento em um hotel de Fortaleza visando fidelizar clientes. Os objetivos 

específicos são:  

� Mapear as ações de relacionamento de um hotel quatro estrelas de Fortaleza 

através de entrevista com gestora.  

� Analisar o nível de fidelização ou retenção de hóspedes no hotel em estudo. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 Do Marketing Tradicional ao Marketing na Hotelaria 

Cada vez mais, as empresas se veem com o objetivo de se destacarem no 

mercado. Dessa forma, o marketing se torna uma ferramenta muito importante para 

melhorar o relacionamento empresa/cliente e empresa/funcionário.  
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Segundo McKenna (1993), na competitividade em que as empresas se encontram, 

elas não podem mais se dar ao luxo de manter a mesma rotina todos os dias. Por isso, 

é necessário que elas procurem uma maneira de se destacar das demais. A melhor 

maneira de fazer isso é usar o marketing para servir às verdadeiras necessidades do 

cliente e comunicar a substância da empresa. 

É necessário orientar todas as pessoas, funções e departamentos da organização 

para que o marketing possa ser bem aplicado. “Ele tem que ser compreendido e aceito 

por todos, desde a alta gerência até o office boy. O marketing deveria ser, antes de 

tudo, um estado de espírito. Isso constitui o fundamento do marketing bem sucedido” 

(GRONROOS, 1993, p.163). 

Assim, o marketing bem trabalhado dentro de uma empresa gera funcionários 

motivados que, consequentemente, terá um melhor relacionamento com os clientes. “O 

marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais. 

Para defini-lo de uma maneira bem simples, pode-se dizer que ele supre necessidades 

lucrativamente” (KOTLER, 2006, p. 04). 

Hoje em dia, as pessoas têm se preocupado bastante com a velocidade em que 

algumas mudanças têm ocorrido, pois o mundo tem, cada vez mais, se encaminhado 

em direção à tecnologia. Por esse motivo, pesquisar fontes alternativas de negócios 

tem se tornado imprescindível e necessário, surgindo, assim, o marketing hoteleiro. 

O marketing hoteleiro surgiu como um segmento do marketing tradicional. Ele auxilia 

a organização a encontrar a melhor forma de chegar até seu cliente transmitindo sua 

marca e sua imagem de maneira satisfatória tanto para o hóspede quanto para o 

hoteleiro. 

É necessário que os hotéis estejam cada vez mais antenados para as tendências do 

mercado e, assim, achar novas formas de fidelizar clientes. Para Lara (2001), o 

marketing hoteleiro tem a finalidade de buscar alternativas inovadoras para fidelizar os 

clientes e atrair novos mercados.  
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Já Castelli (2001, p.122) diz: “Quem viaja necessita de hotéis e consome produto 

hoteleiro. Este produto deve vir ao encontro dos desejos e necessidades de segmentos 

específicos de mercado. Daí a importância do marketing hoteleiro.” Sendo assim, é 

preciso que o hoteleiro observe as tendências que o mercado oportuniza para não 

satisfazer somente as necessidades presentes, mas também satisfazer as 

necessidades futuras. 

 

2.2 Marketing de Serviços 

A melhor maneira de satisfazer um cliente é prestar um serviço de qualidade. Os 

serviços são intangíveis, ou seja, não é possível ver suas características antes dos 

mesmos serem comprados e usados pelos usuários. “Embora os serviços muitas vezes 

incluam elementos tangíveis, como comer uma refeição ou obter reparo de um 

equipamento danificado, a realização do serviço é basicamente intangível” 

(LOVELOCK, 2003, p.17) 

Ainda de acordo com Lovelock (2003), serviço é um ato ou desempenho oferecido 

por uma parte a outra que cria valor e fornece benefícios para clientes em tempos e 

lugares específicos. Dessa forma, com um pouco de senso de humor, os serviços têm 

sido descritos como “algo que pode ser comprado e vendido, mas que não pode ser 

jogado aos seus pés”. 

Não basta dar ao cliente o que ele espera, é preciso oferecer mais do que ele acha 

que necessita ou do que se acostumou a esperar. Assim, é necessário que os serviços 

atendam às necessidades e expectativas dos clientes, satisfazendo-os. Para isso, é 

imprescindível saber como as expectativas são formadas. Bogmann (2000) diz: “As 

expectativas de qualquer produto ou serviço específico são estabelecidas durante o 

tempo de experiência. Oferecer produtos e serviços que satisfaçam, exige 

conhecimento das expectativas dos clientes.” 

Já Berry e Parasuraman (1992) afirmam: As expectativas dos clientes são formadas 

por experiências passadas, do marketing boca a boca e das vantagens oferecidas em 
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publicidades pela empresa. Os consumidores escolhem suas empresas através dessas 

variáveis e, após receberem o serviço, comparam o serviço esperado. Se o serviço 

percebido ficar abaixo do esperado, os consumidores perdem o interesse pelo 

fornecedor. Se o serviço atender o prometido ou superar as expectativas, os clientes 

ficam satisfeitos e voltam a buscar o serviço. 

Um serviço também precisa ser entendido por suas características: indivisibilidade, 

variabilidade, intangibilidade e perecibilidade. De acordo com Kotler (2002), na 

indivisibilidade os serviços não podem ser separados do prestador dos serviços e da 

maneira como este é percebido. Em relação à variabilidade, a qualidade dos serviços 

prestados aos clientes pode variar, no caso de o melhor advogado cometer um engano, 

por exemplo. Já a intangibilidade dos serviços significa que eles não podem ser 

observados, provados, apalpados, ouvidos ou cheirados antes de serem adquiridos. 

Por fim, a perecibilidade dos serviços significa que eles não podem ser armazenados 

para venda ou utilização posterior. 

O marketing de serviços vem ganhando importância em todo o mundo. Segundo 

Lovelock (2003), os serviços constituem o grosso da economia de hoje, não só no 

Brasil, onde respondem por 55% do Produto Interno Bruto (PIB), mas também no 

mundo. O setor de serviços responde pela maior parte do crescimento dos novos 

empregos. 

 

2.3 Marketing de Relacionamento 

Devido aos grandes desafios mercadológicos enfrentados atualmente, as 

organizações se veem obrigadas a recorrer a diversas estratégias que possam torná-

las mais competitivas, com maior tecnologia e poder de atuação em seu segmento de 

mercado. 

É necessário manter relações firmes e duradouras com os clientes em mercados 

nos quais surgem cada vez mais novas opções e tecnologias. Assim, marketing de 

relacionamento é um instrumento através do qual a empresa tem que investir na sua 
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relação com seus clientes, dotando-a de maiores conhecimentos a respeito das 

necessidades, dos desejos e das expectativas deles, fazendo com que, por meio 

dessas informações, a empresa seja capaz de torná-los parceiros de suas atividades, 

percebendo em seus clientes o motivo principal do desempenho de suas atividades. 

“Marketing de relacionamento significa criar, manter e acentuar sólidos relacionamentos 

com os clientes e outros públicos.” (KOTLER, 2006) 

Hoje, é extremamente importante esforçar-se para manter o cliente satisfeito. 

Mesmo após a compra, deve-se tentar a todo custo garantir a recompra e demonstrar 

aos clientes como eles são importantes para a empresa (SETH; MITTAL; NEWMAN, 

2001). Sendo assim, é necessário fazer com que o cliente se sinta importante através 

do modo como a organização o trata antes, durante e após sua estada no hotel. 

Segundo Kotler (2000, p.72), o maior desafio é transformar clientes defensores em 

parceiros, quando o cliente e a empresa trabalham ativamente em conjunto. (...) tornar 

um número de clientes fiéis aumenta a receita, entretanto a empresa tem que investir 

mais para construir maior fidelidade. Assim, é essencial que a empresa trate bem seus 

clientes, com um tratamento personalizado, criando ações e programas visando à 

fidelização. 

Para Brown (2001), marketing de relacionamento é uma ferramenta de marketing 

que elabora uma abordagem entre cliente e empresa; um processo empresarial que 

visa obter conhecimentos e informações sobre seus clientes com intuito de agregar 

maior valor a seus clientes, fornecedores e funcionários. 

Dessa forma, verifica-se que é necessário investir em clientes que proporcionem 

maior lucratividade para a empresa. “Os investimentos em marketing de relacionamento 

oferecem ótimo retorno com clientes que possuem horizontes longos de tempo e altos 

custos de mudança.” (KOTLER, 2001, p.660) 

 

2.4 O Hóspede e a Fidelização 
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Fidelizar clientes é um desafio para todos os empreendedores, mas, para o mercado 

hoteleiro, é ainda mais complicado, devido à quantidade de opções e ofertas que os 

hóspedes encontram. Atualmente, os clientes exigem mais porque conhecem por 

antecipação produtos e serviços com os respectivos preços disponibilizados nos sites 

especializados da Internet. 

Os hotéis desejam clientes fiéis para obter vantagens financeiras. Dessa forma, o 

objetivo da fidelização na hotelaria é reter os clientes evitando que migrem para a 

concorrência e aumentando o valor dos negócios que eles proporcionam. Deve ser 

atingido em longo prazo, sendo necessário que toda a equipe do hotel se envolva com 

a causa de fidelizar cliente. Assim, fidelizar significa construir oportunidades para que 

seu hóspede possa retornar. Para Kotler (2006), fidelizar o cliente significa vender o 

maior número de produtos a um único cliente por maior tempo possível, mantendo-o 

satisfeito. É conquistá-lo de tal forma que o impeça de migrar para a concorrência. 

Quanto mais as empresas conseguirem satisfazer seus clientes com atendimento de 

excelência e atendê-los como se fossem os únicos, tratando-o individualmente, mais 

satisfeitos eles ficarão, gerando, assim, sua fidelização. A satisfação reflete os 

julgamentos comparativos dos clientes, percebido de um produto em relação às suas 

expectativas. Se o desempenho fica aquém das expectativas, o cliente fica insatisfeito e 

desapontado . Se o desempenho alcança as expectativas, o cliente fica satisfeito. Se o 

desempenho supera as expectativas, o cliente fica altamente satisfeito ou encantado. 

(KOTLER, 2006) 

As empresas que fazem de tudo para manter seus clientes são, atualmente, as de 

maior sucesso. “Cliente fiel é aquele que sempre volta à organização por ocasião de 

uma nova compra ou transação, por estar satisfeito com o produto/serviço.” 

(BOGMANN, 2000) 

A fidelização em uma empresa deve começar tratando bem os funcionários. Os 

clientes internos são muito importantes, pois a satisfação do cliente final está 

diretamente ligada à satisfação do cliente interno em relação à empresa. Assim, quando 

a empresa se compromete com o cliente interno, consequentemente este se 
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compromete com o cliente final que, por sua vez, valoriza a ponto de defender a 

empresa em qualquer situação. Gerenciar com eficiência e eficácia os subordinados 

representa grande caminho percorrido em direção ao sucesso. Conservando seus 

subordinados, a empresa pode captar e conservar seus clientes (BOGMANN, 2000). 

De acordo com Stone e Woodcock (1998), sempre existem graus de fidelidade. 

Alguns clientes são mais fiéis, outros são menos. Portanto, a fidelidade é desenvolvida 

por meio de abordagens que desencadeiam e reforçam um estado mental positivo e os 

comportamentos associados. O objetivo não é tornar todos os clientes fiéis, mas sim 

aumentar a fidelidade daqueles clientes mais propensos a reagir. Alguns são mais 

suscetíveis a reagir a incentivos; outros a atendimento diferenciado proporcionado 

apenas para clientes fiéis; enquanto outros, ainda, podem reagir à combinação dos 

dois. 

Na visão de Vieira (2003), um hóspede poderá ser considerado cativo a partir do 

momento em que o hotel sentir que o cliente é fiel e leal, demonstrando alguns 

aspectos como: satisfação geral com o hotel, continuidade na realização de negócios 

com o hotel e recomendação dos serviços a amigos e parentes. 

 

3 METODOLOGIA 

O estudo em questão utilizou o método qualitativo como forma de abordar os 

assuntos e conceitos relativos ao tema escolhido. Esse tipo de pesquisa, dentre outras 

características, permite a apresentação de estudos e informações de maneira 

descritiva, que usa padrões textuais como, por exemplo, questionários para 

identificação do conhecimento. A pesquisa descritiva tem por finalidade observar, 

registrar e analisar os fenômenos sem, entretanto, entrar no mérito de seu conteúdo. 

Nela, não há interferência do investigador, que apenas procura perceber, com o 

necessário cuidado, a frequência com que o fenômeno acontece.  

Segundo Thomas; Nelson e Silverman ( 2007), a pesquisa descritiva tem por 

premissa buscar a resolução de problemas melhorando as práticas por meio da 



10	  
	  

observação, análise e descrições objetivas, através de entrevistas com peritos para a 

padronização de técnicas e validação de conteúdo. 

A abordagem qualitativa é caracterizada, fundamentalmente, por sua natureza 

analítica e pela objetividade avaliativa das informações coletadas, que servem como 

embasamento para a discussão temática principal. A esse respeito, Menga (1986), 

apud Lakatos e Marconi (2004, p.271), afirma: “O estudo qualitativo é aquele que se 

desenvolve numa situação natural; é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e 

flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada”. 

A metodologia utilizada se sustentou, também, por meio da aplicação de uma 

entrevista semi-estruturada. De acordo com Vergara (2004), a utilização da entrevista 

como método de coleta de dados pode ser efetivada através das técnicas: informal, 

estruturada e semi-estruturada, visando captar informações e dados de acordo com a 

forma pela qual se pretende estruturar o estudo a ser desenvolvido. 

Dessa forma, com o objetivo de proporcionar maior aprofundamento no tema 

abordado, o presente artigo procurou verificar quais as ações que um hotel quatro 

estrelas de Fortaleza utiliza para a fidelização dos hóspedes e a importância do 

marketing de relacionamento. 

Para isso, foi escolhida a rede de hotel Holiday Inn, localizada na Praia de Iracema, 

em Fortaleza, que, através de um roteiro de entrevista destinada à gerente geral, 

Andréa Studart, procurou-se identificar as principais ações de relacionamento utilizadas 

pela organização, visando manter um relacionamento satisfatório com os clientes e 

elevar o nível de fidelização em relação aos mesmos. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A primeira questão da pesquisa perguntava quais as ações ou programas de 

marketing de relacionamento praticados pelo hotel visando a fidelização dos hóspedes, 

e como funcionava. A rede conta com alguns programas, como o Sistema Guess 

Connect, em que três dias antes do check in, o hotel manda um e-mail para o cliente 
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dando as boas-vindas e mandando alguma promoção. Essa promoção não está 

relacionada ao tipo de hóspede, e sim ao período do ano. 

Outro programa de fidelidade é o Priority, ao qual qualquer pessoa pode se 

associar. Ele contém algumas vantagens como a possibilidade de transferência e a 

compra de pontos que não possuem data de vencimento e podem ser convertidos em 

centenas de produtos, certificados de compras, milhas para mais de 40 companhias 

aéreas ou aluguel de carros, por exemplo. O Priority possui três categorias: class, gold 

e platinum. Além disso, o Priority vai contar, em breve, com uma ferramenta chamada 

Loyal Connect, em que poderão visualizar as informações de seus membros Priority 

Club diretamente de qualquer setor do hotel via internet. Isso irá ajudá-los muito, pois 

agora o próprio recepcionista poderá consultar saldo de pontos e extrato do hóspede, o 

que antes poderia ser feito apenas através do site Priority ou da central de atendimento 

por telefone. 

Há, também, o Guest Love Sistem, um programa de satisfação do cliente, em que 

este recebe um formulário no check out com algumas perguntas. É escolhido um dia do 

mês para se juntar todos os formulários e mandá-los para a matriz, que fica nos EUA, 

para uma avaliação. Porém, esse programa está sendo reformulado e terá, em breve, 

um novo nome: Heart Beat. Esse novo programa contará agora com um questionário on 

line, que será mandado para o e-mail do hóspede após sua estada no hotel.  

A segunda questão perguntava como essas ações eram planejadas e se havia ação 

de relacionamento desenvolvida pelo Holiday Inn Fortaleza. Semanalmente, sempre 

nas terças-feiras, há uma reunião composta pelas cinco chefias do hotel, totalizando 

dez pessoas, para discutir sobre os programas de relacionamento que estão e/ou serão 

desenvolvidas pelo hotel. Essa reunião é chamada de Comitê Executivo. 

A terceira questão era sobre o atendimento, como funcionava, se era padronizado 

ou personalizado. Segundo a gerente Andréa, o atendimento é personalizado, ou seja, 

todos são bem tratados, mas cada um de um jeito diferente, de acordo com as suas 

solicitações, se é um cliente Priority etc. Para um melhor atendimento, foi criado um 

Programa chamado Stay Real, um treinamento que tem como objetivo fazer com que o 
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funcionário fosse ele mesmo, sem precisar ser um “robô” na hora de atender o 

hóspede. 

Na quarta questão, perguntou-se se existia uma política de treinamento sistemático 

visando à qualidade na prestação de serviços e relacionamento com o hóspede, como 

funcionava, qual a periodicidade e os cargos que participavam. Sim, existe uma política 

de treinamento realizado pelo RH do hotel, promovendo uma cartilha de boas-vindas 

para os funcionários novatos. Além disso, há um programa bem recente chamado PIT 

(Programa de Integração de Talentos), que acontece no primeiro mês de trabalho do 

funcionário. Nesse programa, são disponibilizados quatro espaços para o funcionário 

ser ele mesmo, chamado “Room to be yourself”. Esses espaços são: Espaço para um 

grande começo, Espaço para participar, Espaço para crescer e Espaço para você. Há, 

também, os “Winning Ways”, que são os valores da empresa: Fazer a coisa certa, 

Mostrar que nos importamos, Pensar mais alto, Celebrar as diferenças e Trabalhar 

melhor em equipe. A intenção do hotel para com os funcionários é que eles sigam os 

valores da companhia (winning ways). 

Já a quinta questão perguntava se havia contatos posteriores com o hóspede após 

a sua estada no hotel, quais são os meios utilizados para a comunicação com os 

clientes e como são usados. Geralmente, após sua estada no hotel, o hóspede recebe 

um e-mail de agradecimento por ter escolhido o Holiday Inn para se hospedar. Apenas 

uns 10% desses contatos são feitos por telefone, só nos casos extremos, como uma 

reclamação, ou até no caso de o cliente ser vip. 

A sexta questão perguntava de que forma os hóspedes avaliam os serviços 

oferecidos pelo hotel, se há um feedback ao cliente quando há uma reclamação e de 

que forma é dado esse feedback. Como já foi dito anteriormente, o hotel é avaliado pelo 

hóspede através de um formulário dado no check out, que, em breve, será dado por e-

mail. Quando há reclamação, o hóspede recebe um e-mail ou um telefonema, 

dependendo do caso. O hotel pretende ligar para todos os clientes que reclamam, mas 

nem sempre é possível, pois não há uma pessoa específica para fazer isso. Então, só 

ligam quando o caso é extremo. 
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Para responder o objetivo quanto ao nível de retenção dos hóspedes, foi elaborada 

a sétima questão a respeito da probabilidade de uma pessoa se hospedar pela segunda 

vez no hotel, e como é o nível de retenção dos hóspedes no hotel. Essa questão é 

relativa, pois depende do propósito da pessoa. Quando uma pessoa se hospeda por 

lazer, a probabilidade de ela voltar é de até 25%, pois geralmente essa pessoa estará 

de férias quando se hospedar pela primeira vez, e, nas suas próximas férias, ela poderá 

ir para outro lugar. Já quando a pessoa se hospeda por trabalho, essa probabilidade é 

maior, de 50 à 75%, dependendo da periodicidade do trabalho na cidade e da empresa. 

A oitava e última questão, também de marcar, pedia para a gerente avaliar, em 

escala de importância, sobre prestação de serviços com qualidade visando à fidelização 

do hóspede. Nessa questão, foram construídos nove itens, e a escala de importância 

era a seguinte: (0) Indiferente, (1) Pouco Importante, (2) Importante, (3) Muito 

Importante e (4) Essencial. Foi estabelecido como Muito Importante (3) a segunda 

parte, a respeito de ter funcionários com vontade em ajudar os clientes e prestar o 

serviço sem demora; a terceira parte, que era sobre o conhecimento dos funcionários 

sobre todos os serviços do hotel; e a oitava parte, que perguntava a importância dos 

materiais impressos, como folder, cardápio, cartazes expostos ou entregues aos 

hóspedes. Como Essencial (4), foram marcadas a primeira parte, que se referia à 

habilidade do funcionário para executar o serviço prometido de modo seguro e preciso; 

a quarta parte sobre a importância da simpatia e habilidade para inspirar credibilidade e 

confiança; a quinta parte, que era sobre a atenção individualizada dedicada a cada 

hóspede; a sexta, que se referia às aparências das instalações físicas, como a 

iluminação e a limpeza; a sétima, a respeito das aparências, como fardamento, higiene 

e apresentação dos funcionários; e, por fim, a nona parte, que estava relacionada aos 

seus equipamentos do hotel, se eram modernos e bem cuidados, como o ar 

condicionado, o elevador, a TV, o frigobar, a automatização das portas e se havia 

internet com sistema wireless. Não foram marcados os itens (0) Indiferente, (1) Pouco 

Importante e (2) Importante. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da análise da pesquisa, foi observado que a utilização adequada das 

ferramentas oferecidas pelo marketing, principalmente aquelas relacionadas ao 

relacionamento empresa/cliente, permite que as organizações alcancem resultados 

mais satisfatórios para si e para o público-alvo, destacando-se, dentre esses resultados, 

o aumento do grau de satisfação do cliente em relação ao serviço prestado, maior nível 

de competitividade da organização em sua área de atuação, elevação do nível de 

qualidade dos serviços e maior retenção dos clientes. 

Pode-se constatar que, num mundo globalizado e altamente competitivo, o Hotel 

Holiday Inn Fortaleza é um hotel que, por seus serviços oferecidos (tratamento 

diferenciado e preocupação com o cliente), conquista a lealdade dos hóspedes. A 

maneira como o hotel agrega valor aos seus produtos/serviços é reconhecida como um 

grande diferencial pelos hóspedes. 

Dessa forma, para responder o objetivo específico sobre as ações de 

relacionamento do hotel em questão, foi constatado que as principais ações que o hotel 

utiliza visando à fidelização dos clientes são os sistemas Guess Connect, o Priority, que 

contará, em breve, com uma ferramenta chamada Loyal Connect e o Guess Love 

Sistem, que, após sua reformulação, terá um novo nome: Heart Beat. Já para 

responder o outro objetivo sobre o nível de fidelização ou retenção dos hóspedes, foi 

percebido que é muito relativo, pois depende do propósito do hóspede, se vai se 

hospedar a lazer ou a trabalho. 

A entrevista realizada se mostrou fundamental para evidenciar a importância da 

prática de ações de marketing de relacionamento para reter os clientes. Observa-se 

que essas ações é um ponto positivo perante o hóspede quando este está em dúvida 

em que hotel se hospedar. Assim, o hotel visa à fidelização de seus clientes através de 

um sistema eficaz de gerenciamento de relacionamento. 

Conclui-se, portanto, que os objetivos da pesquisa foram alcançados com sucesso e 

que o marketing de relacionamento exige planejamento, organização, sistematização, 
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determinação na implementação de novas ações, gerenciamento contínuo e avaliação 

de seus resultados. Esses resultados surgem de forma expressiva, podendo fazer com 

que o hotel se posicione de forma mais competitiva no mercado e passe a ser 

percebido pelo público como uma referência em quesitos como qualidade, confiança, 

eficiência, respeito ao cliente, dentre outros. 
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APÊNDICE – Roteiro de Entrevista 

Roteiro de Entrevista 

1. Quais ações ou programas de marketing de relacionamento são praticados pelo 

hotel visando fidelização dos hóspedes? Como funciona? 

 

 

2. De que forma essas ações são planejadas? Existem ações de relacionamento 

desenvolvidas pelo Holiday Inn Fortaleza? 

 

 
3. Como funciona o atendimento no hotel? Há uma padronização ou é 

customizado/personalizado? 
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4. Existe uma política de treinamento sistemático visando qualidade na prestação 

de serviços e relacionamento com o hóspede? Qual a periodicidade, quais 

cargos participam? 

 

 

5. Após a estada do hóspede no hotel, existem contatos posteriores? De que 

forma? Quais os meios utilizados para comunicação com os clientes? 

 

 

6. Sobre a avaliação da prestação dos serviços: De que forma os hóspedes 

avaliam os vários serviços oferecidos pelo hotel? Quando há reclamação de 

algum serviço é dado feedback aos clientes? De que forma? 

 

 

7. Quando uma pessoa se hospeda no hotel pela primeira vez, qual é a 

probabilidade de ela se hospedar pela segunda vez? 

(   ) Até 25%   (   ) De 25 à 50%   (   ) De 50 à 75% 

(   ) De 75 à 100% 

Como é o nível de retenção dos hóspedes no hotel? 

 

 

8. Em escala de importância, como você avalia os itens abaixo para prestar um     

serviço de qualidade visando à fidelização do hóspede? 

(0)Indiferente (1)Pouco Importante (2)Importante (3)Muito Importante 
(4)Essencial 

1 - Habilidade do funcionário para executar o serviço prometido de modo seguro 

e preciso. 

0 1 2 3 4 
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2 - Funcionários com vontade em ajudar os clientes e prestar o serviço sem 

demora. 

0 1 2 3 4 

3 – Conhecimento do funcionário sobre todos os serviços do hotel. 

0 1 2 3 4 

4 – Simpatia e habilidade para inspirar credibilidade e confiança. 

0 1 2 3 4 

5 – Atenção individualizada dedicada a cada hóspede. 

0 1 2 3 4 

6 – Aparências das instalações físicas (modernas, iluminação, limpeza). 

0 1 2 3 4 

7 – Aparência (fardamentos, higiene, apresentação) dos funcionários. 

0 1 2 3 4 

8 – Materiais impressos (folder, cardápios, cartazes) expostos ou entregue aos 

hóspedes. 

0 1 2 3 4 

9 – Equipamentos modernos (ar condicionado, elevador, TV, Frigobar, internet 

com sistema wireless, automatização de portas). 

 

0 1 2 3 4 

 


