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Resumo  

 

Estuda empiricamente um dispositivo avançado de monitorização contínua do 

desempenho dos serviços: Always On Monitor da Qualidade do Serviço para a 

Modelização Sincrónica da Satisfação do Cliente em Diálogo Diacrónico, das percepções 

da qualidade, da satisfação e da intenção comportamental dos clientes para a gestão dos 

serviços de hotelaria, através da operacionalização de uma escala adaptada ao contexto - 

SERVON ponderada, derivada da revisão da escala SERVPERF (Cronin e Taylor, 1992). 

Argumenta que actualmente, a gestão empresarial da qualidade do serviço exige 

dispositivos mais eficientes para monitorização do desempenho suportados pelas 

tecnologias de informação e comunicação, mais sintonizados como o novo poder dos 

consumidores em diálogo “always on”, segundo uma “service logic” de co-criação de 

valor (Ostrom et al,2010). Comprova que uma nova escala SERVON ponderada, adaptada 

ao contexto de serviço hoteleiro a partir da escala SERVPERF, auto-administrada em 

contínuo durante um período de 180 dias, a 1236 clientes ocasionais de um hotel de quatro 

estrelas em Lisboa, processada por um dispositivo tecnológico avançado, é confiável, 

válida e generalizável, reveladora de um poder explicativo significativo do sentido e força 

da cadeia-de-efeitos (Brady e Cronin, 2005) resultantes das percepções da qualidade do 

serviço, da consequente satisfação e intenção comportamental dos clientes para voltar e 

recomendar o hotel. Confirma a validade e parcimónia da escala SERVON ponderada, 

estruturada segundo um conjunto bidimensional latente (Percepção do Serviço Tangível e 

Percepção do Serviço Intangível), desconfirmatório da estrutura “a cinco dimensões” 

(RATER), proposta pelas escalas originais SERVQUAL e SERVPERF (Parasuraman, 

Zeithaml e Berry, 1985, 1987; Cronin e Taylor, 1992). Revela o relacionamento estrutural 

(cadeia-de-efeitos) e sentido entre os constructos percepção da qualidade > satisfação 
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global > intenção comportamental, mesurado “somente-pelo-desempenho” (Cronin e 

Taylor, 1992), sustentado  por um Modelo Sincrónico da Cadeia-de-Efeitos da Qualidade 

do Serviço para a Satisfação do Cliente em Diálogo Diacrónico. Confirma a validade 

operacional e parcimónia de um dispositivo tecnológico inovador de monitorização em 

diálogo com o cliente, always on, just-in-time, anytime-anywhere, para a gestão sincrónica 

da qualidade e da satisfação do cliente com os processos de serviço, inserido num 

continuum de melhoria do desempenho para a satisfação e fidelização do cliente dos 

serviços hoteleiros. Aponta caminhos para futuras investigações e aplicações de gestão 

inseridos num paradigma “service-dominant” para a co-criação de valor (Vargo e Lusch, 

2004, 2011).  

 

 

Palavras-chave: S-D logic, qualidade do serviço; satisfação do cliente, modelização da 

qualidade do serviço hoteleiro; percepção da qualidade do serviço; monitorização e 

melhoria contínua do desempenho dos serviços; escalas SERVPERF e SERVQUAL; 

modelos RATER. 
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Abstract 

Studies empirically an advanced device for the continuos monitoring of services 

performance: Always On Monitor of Service Quality for the Syncrhonic Modelization of 

Client Satisfaction in a Diahcronic Dialogue, of quality of service perceptions, satisfaction 

and behavioural intentions for hotel services management through the operationalization 

of a scale adapted to context  - SERVON wheighted, derived from the SERVPERF scale 

(Cronin e Taylor, 1992). It argues that today, quality of service organizational 

management demands more efficient devices for performance monitoring supported by 

information and communication technologies more aligned with the new consummer 

power in an always on dialogue, according to a co-creation of value in a “service logic” 

(Ostrom et al,2010). It is organized in three parts: It proves that a new SERVON 

wheighted scale adapted to the context derived from the SERVPERF scale, self-

administered during a continuos period of 180 days to 1236 occasional clients of a four-

star hotel in Lisbon processed trhough an advanced technologic device is reliable, valid 

and generalizable, revealing significant explanatory power of the direction and strenght of 

the chain-of-effects (Brady e Cronin, 2005) resulting from the quality of service 

perceptions, the consequent satisfaction and behavioural intentions of clients to return and 

recommend the hotel. It confirms the validity and parcimony of the SERVON wheighted 

scale, accordingly to a bidimensional latent structure (Perception of Tangible Service and 

Perception of Intangible Service), desconfirmatory of a “five-dimension structure” 

(RATER), proposed by the original SERVQUAL and SERVPERF scales (Parasuraman, 

Zeithaml e Berry, 1985, 1987; Cronin e Taylor, 1992). It reveals the structural relationship 

(chain-of-effects) between the constructs quality perception > global satisfaction > 

behavioural intention,  “perception-only” measured (Cronin e Taylor, 1992), supported by 

a Synchronous Model of the Chain-of-Effects of Service Quality for Client Satisfaction in 
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Dyachronic Dialogue. It confirms the operational validity and parcimony of an innovative 

technological monitoring device in an always on, just-in-time, anytime-anywhere, dialogue 

with the client for the synchronic management of quality and client satisfaction with 

services processes, in a continuum for performance improvement of hotel services quality, 

client satisfaction and fidelization. It points out directions for future research and 

management implications in a “service-dominant” business paradigm for the co-creation 

of value (Vargo e Lusch, 2004, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: S-D logic; quality of service, Client satisfaction, modelization of hotel 

service quality, service quality perceptions; service monitoring and continuous 

performance improvement, SERVPERF and SERVQUAL scales; RATER models 
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Moments of Truth can be moments of magic or 

moments of misery for our customers. Far too often 

they are moments of misery, and that is what 

customers remember more than anything else!” 

(Normann, 2002).  
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PARTE 1 - ENQUADRAMENTO E OBJECTIVOS  
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INTRODUÇÃO 

 

Nota Introdutória 

 

A gestão da qualidade do serviço hoteleiro em Portugal carece de uma mais 

aprofundada e actualizada informação para implementar sistemas de gestão do cliente 

mais rigorosos e operacionais que lhe permita monitorizar e gerir com maior eficiência e 

rentabilidade os indispensáveis processos de melhoria contínua do desempenho, 

controlando em tempo-útil as percepções dos clientes sobre a qualidade do serviço para a 

satisfação e intenção comportamental de voltar e recomendar o hotel.  

Visando aprofundar conhecimentos, esclarecer o vasto debate científico em curso e as 

metodologias aplicadas neste tema - as quais são objecto de uma importante controvérsia 

presentemente em curso -, definiu-se o marco teórico desta tese de investigação, que do 

ponto de vista académico visa permitir ao autor a obtenção do grau de Doutor em Ciências 

Empresariais, na especialidade de Marketing oferecido pelo Programa de Doctoramento da 

URJC-IPAM -, representando do ponto de vista científico a intenção de investigar e, 

quiçá, melhor esclarecer a modelização operacional das métricas e dos dispositivos 

psicométricos para a compreensão das percepções, atitudes e intenção comportamental dos 

clientes perante a prestação do serviço hoteleiro no contexto multicultural português, em 

função das novas realidades económicas, tecnológicas e sociais do consumo.  

Esta tese encontra-se organizada em três partes e seis capítulos. Em primeiro lugar, 

apresenta uma revisão actualizada da literatura contextualizada, levanta as questões 

fundamentais de investigação, define um marco teórico e são justificadas as hipóteses de 

investigação. Em segundo lugar, é efectuada uma descrição metodológica do estudo de 

caso empírico e dos resultados obtidos para modelização e validação da uma escala 
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métrica adaptada ao contexto, e  o ensaio de um protótipo de um dispositivo tecnológico 

de processamento. Por último, é efectuada uma discussão, as conclusões e as implicações 

para futuras investigações 

A tese está redigida segundo as normas de apresentação das dissertações das teses do 

Programa de Doutoramento da Universidade Rey Juan Carlos e em conformidade com o 

manual de “Normas y Estilos para la Redacción de Trabajos Científicos ajustadas al 

Manual de Estilo de Publicaciones de la Asociación Psicológica Americana (Normas APA 

6 ed). Manual de Publicaciones de la APA: Guía de Entrenamiento Para el Estudiante, 

UPEL, 2a/Ed.Outubro 2010.  
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Capítulo 1 - ENQUADRAMENTO DA PROBLEMÁTICA  
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                                                        Capítulo 1 

ENQUADRAMENTO DA PROBLEMÁTICA  

 
 

Quadro de investigação 

Problemática de investigação 

Desde o início de 1980, aproximadamente, que na literatura tem sido frequentemente 

referido que o desenvolvimento de um quadro conceptual para os serviços baseado 

exclusivamente na tradicional abordagem do marketing mix das marcas, produtos e 

serviços é manifestamente insuficiente (Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1985; Vargo e 

Lusch, 2004; Kotler, 2010; Aaker, 2011). Foi na emergência, em 2004, da “ciência do 

serviço” (Moussa e Touzani, 2010) como campo científico interdisciplinar que se 

desenvolveram novos paradigmas e conceitos, editadas publicações de caracter científico 

(i.e. Journal of Service Science Research, 2009) e que, mais recentemente, em 2010, foram 

definidas prioridades de investigação para o sector (Ostrom., Bitner, Brown, Burkhard, 

Goul, Smith-Daniels, Demirkan e Rabinovich, 2010).  

Afirma-se, hoje, uma nova natureza preponderantemente relacional dos serviços através 

da participação do cliente no consumo e na produção de valor do serviço, em linha com a 

simultaneidade entre estes processos. A gestão da qualidade em marketing e a intensa 

correlação com a satisfação do cliente - a ideia central do novo paradigma de marketing -, 

evidencia-se a par com a importância das pessoas e dos processos para a qualidade do 

serviço, derivando assim uma lógica dominada pelo serviço (Vargo e Lusch, 2004, 2006, 

2008, 2010).  

Os contributos mais relevantes e complementares neste domínio (Brady e Cronin, 

2001) provêm das designadas Escola Nórdica: Grönroos (1982, 1984, 1990, 1994, 2007, 

2010); Gummesson (1991, 1993, 2002); Liljander e Strandvik (1995) e da Escola 
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Americana ou anglo-australiana: Buttle (1996,2004); Crosby, Evans e Cowles. (1990); 

Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990); Rust e Oliver (1994); Gwinner, Gremler e Bitner 

(1998); Payne, Ballantyne e Christopher (2005).  

O actual estádio de desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação 

(TIC) permite oferecer aos consumidores vivências de consumo (e.g. experiências de 

serviço) muito mais intensas, convenientes e gratificantes, mais ajustadas às suas 

necessidades, reais ou imaginadas. Por outro lado, o crescente empowerment do 

consumidor, desencadeado pelas TIC e pelas comunicações interactivas em rede, coloca as 

organizações prestadoras de serviço perante a necessidade de corresponderem com 

qualidade em “tempo-útil” (just-in-time: Cheng e Podolsky, 1996), para a sua 

competitividade, eficiência e sobrevivência na economia global (Seth, Deshmukh e Vrat, 

2005, p.914), com a produção de constantes fluxos de inovação aberta, em co-criação e 

cooperação com os seus stakeholders (e.g. todas as partes interessadas). Estabelecendo 

adequados níveis de diálogo contínuo (24/7), isto é, “Always On”, que permita controlar e 

desenvolver as relações de proximidade (e.g. por círculos de vizinhança de relacionamento 

interpessoal), as percepções e as atitudes positivas, a satisfação e a intenção 

comportamental dos seus clientes (Mateus e Rosa, 2011).  

A dimensão dos serviços na economia global tem apresentado uma tendência de 

desenvolvimento crescente e uma muito elevada importância económica, social e política, 

predominantemente fundada na inovação, representando hoje, mais de 70% dos produtos 

internos dos 34 países da OCDE (Carrillat, Jaramillo e Mulki, 2009, p. 95). Os serviços 

distribuídos quer regional como nacional e globalmente, tomaram uma preponderância 

estratégica nos proveitos, no emprego e na gestão de um largo número de territórios e 

organizações à escala global (Gronroos, 1990; Brady, Cronin e Brand, 2002, p.17; 

Landrum, Prybutok, Zhang e Peak, 2009).  
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O crescimento do sector terciário, e a sua correspondente importância económica, 

mundialmente e nos EUA, está bem documentado na literatura (Fisk,1993; Berry e 

Parasuraman, 1993; Bateson, 1989; Henkoff, 1994). Mais de 75% de todo o emprego 

situa-se nas indústrias de serviços (Shugan, 1994). O sector de serviços gera mais de 85% 

de todos os novos postos de trabalho e representa cerca de 66% de todo o produto norte-

americano (Gronroos, 1990). Em Portugal, em 2011, os equivalentes indicadores apontam, 

respectivamente, para cerca de 62% do emprego, cerca de 66, 5% do PNB e 74% do PIB 

(AICEP, 2011).  

Do ponto de vista macroeconómico a presente crise financeira e económica mundial 

abrandou fortemente o crescimento, e nalguns casos, gerou recessão económica, como é o 

caso português. Globalmente regista-se até à data, desde finais de 2007, um decréscimo da 

riqueza das economias mundiais em mais de 1,5% dos PIB nacionais, facto que pela 

primeira vez ocorreu após o final da 2ª guerra mundial, em 1947 (World Bank, 2010).  

Ora, esta inversão do crescimento económico mundial veio gerar uma nova e inusitada 

situação de oportunidade de reflexão sobre a reconversão dos paradigmas e modelos 

económicos, nomeadamente do desenvolvimento, do bem-estar e da qualidade de vida das 

populações, o que não deixa de ter sérias implicações quanto às questões de âmbito 

microeconómico do lado da oferta, como por exemplo, dos modelos de gestão das 

organizações, do controlo da qualidade de produção, da eficiência operacional e da gestão 

das “carteiras de consumo” (e.g. fidelização/retenção das bases de clientes).  

De facto, parece ser também verdadeiro que, do lado da procura, a actual massa de 

consumidores está mais informada, mais racional e menos emocional, isto é, mais 

ponderada e retraída relativamente às suas pulsões de compra de bens e de serviços, por 

força da diminuição da estabilidade de emprego e do poder de compra. Estas retracções do 

consumo concretizam-se principalmente a nível dos bens duráveis e semi-duráveis e na  
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tomada de compromissos de serviço de médio e longo-prazo (i.e. compra de habitação 

própria, etc.).  

Sabe-se que este tipo de consumos apresenta na sociedade moderna uma implicação 

“obrigatória” do recurso ao endividamento através do crédito, o qual justamente por força 

da crise mundial - por ele gerado - se tornou mais escasso e/ou mais difícil e caro de obter.  

Deste aspecto resulta um consumidor mais complexo, mais informado, mais racional e 

exigente, efectuando uma mais criteriosa gestão do seu poder de compra, simultânea e 

tendencialmente menos “fiel”, e logo, mais disponível para julgar, por exemplo, os 

momentos de consumo (e.g. experiências de serviço) de forma mais ponderada e exigente 

quanto a esses “momentos de verdade” (Normann, 1988), dada a escassez de recursos e o 

conhecimento e poder em rede de que dispõe gerado principalmente pelas tecnologias de 

informação e comunicação.  

Parece assim, ter emergido uma “nova geração” de consumidores e clientes, mais 

heterogéneos, mais esclarecidos e de comportamento menos estável, em particular quanto 

aos hábitos, padrões e repetição de consumos, para os quais a fidelização a uma marca de 

consumo não é tão estática como antes da crise económica. Basta que uma marca, de 

produtos ou serviços, apresente um deficite sistemático de qualidade e/ou de ajustamento 

às necessidades e desejos do consumidor e logo se geram elementos de insatisfação 

suficientemente fortes para o abandono ou troca por produtos ou serviços substitutos.  

Esta constatação só não será inteiramente verdadeira quanto à oferta de serviços 

monopolistas ou duopolistas, por exemplo das commodities (i.e. água, electricidade, 

transportes, funções do estado, etc.). Note-se que não se pretende afirmar que os elementos 

de insatisfação, nestas circunstâncias, tenham desaparecido das avaliações e das intenções 

comportamentais dos consumidores, os quais se vêem forçados ao consumo de serviços 

com os quais estão insatisfeitos, mas para os quais não encontram alternativas disponíveis 
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no mercado.  

Presentemente, verifica-se a existência de “consumidores erráticos” de difícil 

fidelização, os quais efectuam “trading down and up” (Kotler et al, 2010); por exemplo, 

procurando afincadamente o voo mais barato, “low cost”, num determinado percurso de 

Lisboa a Madrid - conscientes que se sujeitam a “experiências de serviço” (e.g. qualidade 

do serviço) inferiores às da viagem aérea tradicional - mas que, quando escolhem o local 

de alojamento preferem aplicar as quantias poupadas num hotel de categoria superior (i.e. 

4 ou 5 estrelas), dado que é (…) melhor, mais seguro e central (…). Ou, num outro caso, 

consumidores que para a sua alimentação efectuam diariamente compras num “discount-

shop”, mas que para satisfazer um jantar de amigos são capazes de gastar uma quantia 

elevada numa loja-gourmet, adquirindo comidas e vinhos de preço muito elevado.  

Acresce que o consumidor hoje, possui um maior poder de decisão, de informação e de 

comunicação, por via das novas tecnologias e das telecomunicações disponíveis a baixo 

custo, mundialmente sintetizadas por redes sociais (i.e. facebook, twitter, you tube, etc); 

organizadas em fóruns de discussão e comunicação (i.e. web blogues, chat rooms, etc) 

operacionais em tempo real e em contínuo (24/7), com recurso a equipamentos de fácil 

acesso (i.e. smatphones, tablets, laptops, etc) e a serviços universais de telecomunicação 

por mensagens de texto, imagem, etc. (Parasuraman, 2005). Este novo “empowerment” 

tecnológico e social do consumidor - que as redes sociais alimentam em permanência - 

permite fazer ou desfazer quase instantaneamente, com grande rapidez e eficácia, as 

promessas e a reputação das marcas de produtos e serviços, através de fenómenos de 

influência grupal e social (i.e. word-of-mouth e word-of-keyboard), tendo como 

consequência que estes consumidores contemporâneos, fortemente unidos, ou seja, 

“tribalizados” pelos seus interesses de consumo e interacção social (Godin, 2008, 2009,  

2010), estejam forte e permanentemente ligados entre si (always on: Rosa e Mateus, 2011) 



14 

 

,tomem decisões de consumo mais diferenciadas, mais racionalizadas, sejam 

tendencialmente menos fidelizados e mais voláteis relativamente aos seus fornecedores e 

tenham mais poder intrínseco relativamente aos fenómenos de consumo de marcas, 

produtos e serviços.  

Ora, é justamente esta “irracionalidade”, imprevisibilidade e poder individual e 

colectivo que, de momento, altera a conceptualização e aplicação tradicional dos modelos 

de gestão organizacional requeridos para gerir mais eficientemente as relações e actuações 

no mercado, pelo marketing e pela qualidade essencialmente, em antecipação a partir de 

parâmetros essenciais e indicadores muito rigorosos, que permita aos gestores corrigir de 

forma quási-instantânea e em contínuo (always on), os desvios (e.g. discrepâncias) 

relativos entre o desempenho oferecido e o percepcionado (e.g. mais valorizado) pelos 

consumidores e pelos clientes.  

É na prestação de serviços, particularmente, que estas alterações se acentuam dadas 

características intrínsecas deste sector de actividade, de simultaneidade entre produção e o 

consumo e de perecibilidade instantânea que os caracteriza e que está fortemente 

dependente do julgamento do consumidor (Boyer e Nefzi, 2009) exigindo um sistema de 

produção do serviço conceptualizado e executado de forma integrada (e.g. Servuction: 

Eiglier e Langeard, 1987). 

Um serviço “apresenta-se sob a forma de actividades, de benefícios ou de satisfação 

oferecidas no momento da venda ou fornecidos em ligação com a venda de produtos” 

(American Marketing Association -AMA, 2010), sendo determinado pela satisfação dos 

clientes (Levitt, 1960). Uma experiência de serviço (e.g. uma transacção de serviços) é 

cada vez mais avaliada “ao momento” apesar de todas as anteriores experiências (e.g. 

percepções, atitudes, representações mentais e sociais) acumuladas e fundadas no 

imaginário, no conhecimento próprio e na opinião de terceiros - passa-a-palavra sobre a 
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reputação e desempenho da marca, produto ou serviço -, relativas a anteriores momentos 

de consumo, próprios ou alheios. Isto significa que a gestão do marketing de serviços 

deverá revestir-se de um caracter fortemente relacional, focalizando a sua actuação na 

simultaneidade instantânea da produção-consumo, isto é, tem de ser essencialmente 

interactiva e em contínuo (e.g. diacrónica: always on).  

Os serviços de oferta turística e acolhimento hoteleiro são um dos sectores económicos 

mais importantes, no qual o novo paradigma de marketing relacional se concretiza por 

excelência. Este sector tem atingido ritmos muito elevados de crescimento nominal que 

superam a média da restante economia a nível mundial, dado o crescente acesso das 

populações aos transportes a baixo custo, o recurso ao crédito e à possibilidade e apetência 

de viajar e usufruir de novas e gratificantes experiencias de consumo que a tecnologia e a 

economia globalizada permitem concretizar.  

Na economia portuguesa, aliás como em geral na economia mundial, o sector de 

serviços de turismo e acolhimento assume uma importância estratégica determinante, 

gerando receitas significativas - cerca de 15,2% do PIBpm (2011) - e um volume muito 

considerável do emprego - cerca de 10.2% da população activa -, revelando um conjunto 

de vantagens competitivas em regra não alcançáveis por outras actividades económicas de 

serviços. Sabe-se que, em média, cada 5€ de receita turística gera cerca de 8,30€ de 

riqueza nacional, e que um em cada dez trabalhadores activo está ligado à actividade 

turística (Silva, Mendes e Guerreiro, 2001; UNWTO, 2012).  

Por outro lado, o vertiginoso crescimento do sector de serviços tem gerado um 

crescente fluxo de investigação sobre os serviços, a qualidade do serviço e a inovação 

neste sector, demonstrado pelo volume e qualidade da literatura publicada sobre este tema 

(Silva et al. , 2001; Seth, Deshmukh e Vrat, 2005; Carrillat, Jaramillo e Mulki, 2007, 

2009; Furrer e Sollberger 2007; Moussa e Touzani, 2010).  
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O estudo da inovação e da adequação das metodologias e dos dispositivos de recolha, 

tratamento e disseminação de informação - beneficiando das capacidades das novas 

tecnologias presentemente disponíveis -, orientados para métricas avançadas e 

instantâneas sobre o desempenho organizacional (Seth et al. , 2005), em particular no 

controlo do desempenho dos serviços, em que este desígnio surge como um objectivo 

prioritário de investigação, através de instrumentos mais parcimoniosos, de mais elevado 

rigor e eficácia, aplicado ao sector turístico e hoteleiro.  

Parece pois, essencial inovar e adaptar os sistemas de gestão do desempenho dos 

serviços a estas novas realidades - potenciadas pelo desenvolvimento tecnológico e pela 

evolução da economia -, através de dispositivos de medida e actuação mais eficientes, quer 

quanto à disponibilização, em contínuo e em tempo-real (e.g. just in time) das métricas 

fundamentais para a avaliação das percepções, atitudes e comportamentos dos 

consumidores, quer quanto à capacidade de obtenção de medidas conceptuais e à 

validação de instrumentos operacionais que permitam verificar com maior rigor, melhores 

e mais atempados indicadores para gerir e ajustar em tempo-real os parâmetros essenciais 

da percepção da qualidade dos serviços, e, consequentemente, da satisfação e fidelização 

dos clientes.  

Considera-se, no entanto que existem áreas de investigação sobre a qualidade do 

serviço em que não existe um acordo científico estável quanto aos pressupostos 

operacionais. Estas “zonas de controvérsia” podem ser resumidas conforme Tabela 1. 
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Tabela 1- Medidas da qualidade do serviço: resumo das áreas de desacordo científico 

 

Áreas Natureza do desacordo 

Objectivo do instrumento de 

medida 

A finalidade é essencialmente diagnóstica ou 

preditiva? 

Definição de Qualidade 

do Serviço 

A natureza da atitude “ satisfação” está 

relacionada com o desempenho e expectativas 

e/ou com estândares ideais de desempenho? 

Modelos para medida 

da qualidade do serviço 

As expectativas devem ou não ser medidas? 

A importância dos aspectos essenciais deve 

ou não ser medida? 

Dimensionalidade da qualidade 

do serviço 

As 5 dimensões da qualidade do serviço 

estarão correctas relativas ao seu contexto 

original? Serão reprodutíveis noutros contextos 

de serviço? 

Temas relacionados 

com expectativas 

Qual a definição de expectativas? 

É necessário identificar quais são aos 

atributos vectoriais e quais os atributos clássicos 

de ponto de vista ideal? 

As expectativas devem ser medidas antes ou 

após o encontro de serviço? 

O formato do instrumento 

 de medida 

Que tipo de métricas serão mais adequadas: 

diferença de scores; sem diferença de scores; 

em escalas de Likert? Com 5 ou com 7 termos? 

Ou por escalas de diferencial semântico? 

A importância deverá ser medida por item ou 

agregadamente por dimensão; ou simplesmente 

inferida dos scores de desempenho e/ou de 

expectativa? 

Nota. adaptado de Robisson, 2009 

 

Noutra referência, as meta análises de Seth et al. (2005) e Carrillat, Jaramillo e Mulki 

(2007, 2009) concluem que as escalas SERVQUAL e SERVPERF não apresentam sólidas 

provas científicas de superioridade de uma sobre a outra, antes são complementares na sua 

função de utilidade métrica e validade predictora. Afirmam, no entanto, que para efeitos 

de modelização da qualidade global do serviço a escala SERVPERF será mais adequada.  

Constata-se também nesse estudo de 86 artigos contendo 115 amostras independentes e 

161 tamanhos de efeitos, representando 42.877 sujeitos, que outras investigações testaram 

um modelo relacional da cadeia-de-efeitos entre as variáveis da qualidade do serviço 
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(Brady et al. , 2002). Os resultados demonstraram que a qualidade do serviço tem um 

elevado efeito na satisfação do cliente, na lealdade atitudinal e intenção de compra dos 

clientes. Demonstram que a qualidade do serviço está indirectamente relacionada com a 

intenção (comportamental) de compra. Dado que a lealdade e a intenção de compra são 

indicadores críticos da disponibilidade do consumidor em se envolver numa relação com a 

marca/organização prestadora do serviço.  

O estudo comprova que a Qualidade do Serviço (SQ) tem um papel vital na construção 

de relações duradouras e estáveis (lealdade/fidelização) com o cliente.  

Esclarece-se que a Intenção Comportamental é definida como a probabilidade 

subjectiva que um indivíduo tome um determinada acção (Fishbein e Ajzen, 1972). 

Satisfação do Cliente é definida como um julgamento global de caracter afectivo, após a 

experiencia de serviço.  

A questão coloca-se na literatura no plano conceptual das origens da teoria sobre a 

Qualidade do Serviço e da polémica científica gerada (a) pelo Paradigma da 

Desconfirmação; (b) pelas alternativas de conceptualização da qualidade do serviço; e (c) 

pela análise ser efectuada a partir de um único nível ou por multiníveis hierarquizados 

(Brady e Cronin, 2001).  

Coloca-se também no plano das organizações, de se manterem competitivas perante a 

globalização, a liberalização e a tribalização (Godin, 2010) das relações económicas e de 

consumo que as afecta, e na consequente e imperiosa necessidade de mudarem da 

maximização do lucro para maximização de lucros através da Qualidade do Serviço em 

co-criação com o cliente (Vargo e Lusch, 2004).  

As pressões concorrenciais forçam as organizações a não atenderem somente aos 

processos de trabalho mas a olharem com muito cuidado e organizarem e controlarem a 

sua entrega (desempenho) do serviço. Isto é, a sua relação com o consumidor (Seth et al, 
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2005). 

Assim, o consenso científico continua por encontrar quanto à escala ideal (e.g. 

psicometricamente mais fiável, válida, generalizável e robusta) para a operacionalização 

do complexo constructo relativo à qualidade do serviço (Brady e Cronin, 2001), que 

permita serem tomadas as melhores opções correctivas perante as fraquezas do 

desempenho de um serviço (Jain e Gupta, 2004). Colocam-se ainda questões de validade, 

dimensionalidade, fiabilidade convergente e descriminante, do número e hierarquia dos 

níveis de análise (Brady e Cronin, 2001; Seth et al. , 2005) e do ambiente físico dos 

artefactos de entorno (servicescapes, segundo Bitner, 1992), para o desenvolvimento e 

validação operacional das escalas de medida. 

A questão do contexto de aplicação das escalas surge na literatura também como um 

tema central de investigação (Carrillat et al. ,2009), dado que indicia uma restrição da sua 

universalidade, generabilidade e grau de objectividade (Babakus e Boller, 1992; 

Dabholkar, Shepperd e Thorpe, 2000; Brady e Cronin, 2001). A questão focaliza-se na 

necessidade de adaptar os itens das escalas ao contexto industrial, cultural e linguístico 

específico do local onde o serviço é prestado, constatando-se uma quantidade restrita de 

estudos empíricos efectuados sobre esta problemática.  

Neste particular, pode-se referenciar os estudos de Carrillat, Jaramillo e Mulki (2007, 

2009), que testam um modelo relacional e levantam a problemática moderadora das 

métricas - escalas SERVQUAL / SERVPERF - e do contexto (língua de comunicação, 

traços culturais e tipologias do serviço) afectar o poder preditor dos efeitos e validade 

metodológica na interpretação das medidas de percepção da qualidade do serviço (Laroche 

et al. , 2004; Zhou, 2004; Johnson, Kulesa, Cho. e Shavitt., 2005, Herk, 2005). 

 A investigação conduzida internacionalmente revela que os resultados podem ser 

afectados, simultaneamente, por enviesamentos dos constructos utilizados (e.g. diferentes  
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constructos em vários países e tipologias industriais), por enviesamento culturais e 

linguísticos dos itens (e.g. distorções linguísticas e culturais na redacção, tradução e 

interpretação) e pelo tipo e formatação (i.e. termos, equilíbrios, etc) das escalas multi-item 

utilizadas em diferentes contextos. 

Por exemplo, Schmalensee (1994, p. 24), ao analisar comparativamente um conjunto de 

trabalhos de investigação aplicada, afirma que (…) o número de pontos de uma escala é 

menos importante do que sua aplicação (…); ou seja, a selecção e redacção dos termos 

empregues e o número de pontos de uma escala devem ser definidos pelos objectivos da 

organização e pelas limitações do contexto. Nenhuma escala é perfeita em todas as 

situações. Para sustentar essa conclusão foram validados ensaios com escalas de 2, 4, 5, 7 

e 10 termos, ressaltando as utilidades específicas de cada uma, sempre de acordo com a 

necessidade específica de informação e da situação de mercado. 

Assim, pode-se concluir a respeito da formatação das escalas métricas que não existe 

uma escala ideal que seja capaz de responder, indistintamente, a todas as investigações de 

medição da qualidade do serviço e da satisfação dos clientes. Importa analisar os 

propósitos que levam uma empresa a conceber um sistema de avaliação da satisfação dos 

seus clientes e, a partir dessa compreensão, elaborar o tipo de escala mais apropriado que 

provavelmente se configure mais confiável, válida e generalizável.  

Por exemplo, Sultan, Merlin e Simpson (2000) confirmam que diferenças significativas 

foram encontradas junto de passageiros de companhias aéreas americanas e europeias 

quanto à sua percepção de qualidade do serviço. Matilla (1999) descobriu que os clientes 

ocidentais têm maior propensão que os asiáticos para valorizarem os aspectos tangíveis 

relativos ao ambiente físico, facto que, por exemplo, coloca em causa a universalidade da 

dimensão de tangibilidade originalmente desenvolvida pela escala SERVQUAL.  

Outros investigadores, encontraram provas de que as diferenças culturais podem gerar 
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também enviesamentos dos resultados a partir dos próprios itens das escalas. Steenkamp 

and Baumgartner (1998) demonstraram que: (1) existe invariância métrica (i.e. diferente 

interpretação da distância entre os pontos escalares dos itens); e (2) invariância escalar (i.e. 

as médias das variáveis latentes apresentam enviesamentos sistemáticos). De facto, 

Diamantopoulos e Siguaw (2001, 2006) comprovam diferenças de estilo (i.e. a formulação 

semântica dos itens; do tipo de escala utilizado, etc.) nas respostas obtidas em diferentes 

contextos de serviço. 

Por forma a medir as diferenças culturais propõe-se tipificar esta realidade através da 

escala de atitudes de individualismo-colectivismo desenvolvida por Hofstede (1997, 

1980), validada para medir as diferenças culturais, dada a sua parcimónia, confiabilidade e 

unidimensionalidade explicativa das diferenças culturais em atitudes e comportamentos, 

internacionalmente (Cano, 2004). 

Adicionalmente, parece ser evidente e necessário efectuar outras investigações sobre a 

utilização das referidas escalas noutros contextos, fora dos EUA, dadas as manifestas 

diferenças culturais, linguísticas e de percepção dos constructos existentes noutras regiões 

(i.e. Europa), Johnson, Kulesa, Cho. e Shavitt. (2005) 

Também a questão das tipologias do serviço, poderão afectar os resultados. De acordo 

com a customização e intensidade de processamento do cliente - referindo as definições de 

Silvestro, Fitzgerald e Johnston (1992), (e.g. relativo ao número e tempo de contacto com 

os clientes durante o processamento do serviço: (1) serviços profissionais; (2) lojas de 

serviço e (3) serviços massivos) -, a enfase de avaliação do serviço pelos clientes é 

colocada mais fortemente nos aspectos intangíveis (pessoal de atendimento) ou nos 

tangíveis (estruturas de suporte).  

Constata-se que os serviços hoteleiros estudados são do tipo intermédio de 

customização e de interacção com o cliente. De acordo com a tipologia podem ser 
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classificados no nível 2 (intermédio) enquanto “lojas de serviço” (e.g. com alguma ênfase 

na intangibilidade do serviço). 

Questões de investigação 

Ora, esta discussão lança algumas questões de investigação importantes:  

Primeira questão de investigação (RQ1): Será que a escala SERVPERF aplicada ao 

contexto hoteleiro, confirma ser um adequado e parcimonioso instrumento preditor do 

sentido da cadeia-de-efeitos (Carrillat et al. , 2009) da percepção da Qualidade do Serviço 

sobre a Satisfação Global e a Intenção Comportamental dos clientes? E se assim for, - 

conforme proposto por Cronin e Taylor (1992) e Brady (2002) -, será que a percepção da 

qualidade do serviço é um válido preditor antecedente da satisfação do cliente? Confirma-

se ainda que a satisfação do cliente é um válido preditor antecedente da intenção 

comportamental de voltar e recomendar o hotel? (Cronin e Taylor, 1992, 1994; Brady e 

Cronin, 2001; Gronross, 1982, 2007). 

Segunda questão de investigação (RQ2): Será que a escala SERVPERF tem suficiente 

validade predictora da percepção da qualidade do serviço quando modificada e adaptada 

ao contexto multicultural (tradução do instrumento em 5 idiomas) para nacionalidades 

culturalmente individualistas ou colectivistas, Hofstede, 1997? 

Terceira questão de investigação (RQ3): Será que a escala SERVPERF adaptada ao 

contexto de serviço hoteleiro tem uma estrutura hierárquica a 5 dimensões (RATER) 

predictora da Satisfação Global? Na qual as dimensões Credibilidade e Resposta são 

constructos de avaliação predominantes na percepção da Qualidade do Serviço? 

Quarta questão de investigação (RQ4): Será que a escala SERVPERF adaptada ao 

contexto de serviço hoteleiro tem validade predictora da Satisfação Global dependente da 

percepção do desempenho dos processos de gestão da qualidade do serviço? 
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Quinta questão de investigação (RQ5): Será que a escala SERVPERF adaptada ao 

contexto de serviço hoteleiro tem validade predictora da Percepção da Qualidade do 

Serviço, da Satisfação Global e da Intenção Comportamental quando aplicada em contínuo 

através de dispositivos tecnológicos de processamento do tipo EFM (Entreprise Feedback 

Management), e será que permite estabelecer um diálogo contínuo (always on) com o 

cliente? 

Objecto e objectivos de investigação 

Nestas questões se fundamenta a presente tese, a qual permite identificar o seguinte 

quadro preliminar de investigação de partida:  

1. Define-se como objecto de estudo o desenvolvimento e validação de um 

procedimento metodológico e de instrumentos para a avaliação da qualidade do 

serviço, adaptados ao contexto industrial e cultural dos serviços hoteleiros - a 

realizar num hotel de 4 estrelas em Lisboa -, para incremento da competitividade 

e da eficiência organizacional por via da exploração estatística de dados crónicos 

e sincrónicos, em contínuo e em tempo-real (just-in-time), que autorize a 

construção de um dispositivo métrico integrado, tecnológico e inovador, de 

diagnóstico, processamento, análise e diálogo diacrónico com o cliente, centrado 

nas dimensões subjectivas relativas à opinião (sugestões e reclamações), à 

percepção da qualidade do serviço e à satisfação e intenção comportamental dos 

clientes (soft facts: visão do cliente), sincronicamente com medidas de 

conformidade dos parâmetros de funcionamento ideais (atributos essenciais; key 

process indicators: KPI) pré-estabelecidos pela gestão para a optimização do 

desempenho da prestação do serviço (hard facts- visão da organização) que 

autorize a construção de processos de melhoria contínua do desempenho em 

tempo-real.  
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2.  Num primeiro nível de análise e como primeiro objectivo de investigação 

define-se a realização de um estudo empírico por teste de hipóteses, para a 

validação confirmatória da adequação psicométrica e poder explicativo de uma 

escala de medida adaptada ao contexto específico de serviço (e.g. hotelaria) a 

partir da escala SERVPERF (Cronin e Taylor, 1992), que autorize a avaliação da 

estrutura dimensional, o sentido e força de uma cadeia-de-efeitos e as 

características mais importantes (e.g. aspectos essenciais) da percepção (e.g. 

determinantes) da qualidade do serviço indutoras da satisfação global do cliente 

e da sua intenção comportamental de voltar e recomendar o hotel. 

3.  Como segundo objectivo de investigação, pretende-se desenvolver, testar e 

validar uma modelização conceptual e operacional através de um dispositivo 

tecnológico de processamento integrado para a recolha de informação e 

avaliação contínua em tempo-real da percepção do desempenho baseado na 

qualidade do serviço considerando o inter-relacionamento dos constructos 

atitudinais: (a) origens socioculturais da clientela de um hotel (e.g. 

nacionalidade/cultura individualista-colectivista); (b) percepções e opiniões 

(recolha de reclamações/sugestões) sobre a qualidade do serviço; (c) satisfação 

global com a experiencia de serviço e (d) intenção comportamental quanto à 

utilização futura e recomendação do hotel.  

4. Estabelece-se também como objectivos de investigação de segundo nível: (1) 

acrescentar suporte adicional confirmatório da metodologia para o controlo da 

qualidade do serviço por medidas baseadas na percepção somente-pelo-

desempenho (Cronin e Taylor, 1992); (2) clarificar a natureza das relações (e.g. 

cadeia-de-efeitos) entre qualidade do serviço, satisfação e intenção 

comportamental, como discutido por Cronin e Taylor (1992), Brady e Cronin 
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(2001), Brady, Cronin e Brand. (2002) Landrum e Prybutok, Zhang e Peak, 

(2009); e (3) alargar as investigações de Cronin e Taylor (1992) e Brady et al. 

(2002), relativas aos efeitos da percepção da qualidade do serviço na satisfação 

e nas intenções comportamentais para com o serviço, adaptadas a outros 

contextos industriais, culturais e situacionais de serviço.  
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Capítulo 2 

REVISÃO DE LITERATURA 

 
Marketing e qualidade 

 

Marketing, serviços e satisfação do cliente  

A investigação sobre o marketing de serviços (service marketing) nas últimas décadas, 

em particular nas universidades e nos centros de investigação para o desenvolvimento e a 

inovação empresarial e organizacional, tem crescido fortemente demonstrando uma 

considerável focalização nos temas que envolvem o apuramento do tempo de obtenção das 

medidas, da sua aplicabilidade instantânea e da fiabilidade e validade das propriedades 

psicométricas de escalas de percepção e atitude sobre a qualidade do serviço; e também, 

uma tentativa de conceptualização e compreensão da relação entre a qualidade do serviço, 

a satisfação dos consumidores e a sua intenção comportamental (e.g. fidelização/lealdade) 

enquanto utentes dos serviços, isto é, focalizadas no paradigma do marketing relacional.  

Mais recentemente surgem novos conceitos e paradigmas emergentes através da 

corrente de investigação designada na literatura por “Service Science” (Maglio e Sphorer, 

2008; Moussa e Touzani, 2010), nomeadamente, os paradigmas do “Customer equity 

management (CEM) / Customer Lifetime Value (CLV)” (Rust et al.  , 2000), do 

“Rental/Access” (Lovelock e Gummesson, 2004) e do “Service-dominant Logic(SDL)” 

(Vargo e Lusch, 2004, 2006, 2008, 2010; Lusch e Webter, 2011) .  

A “ciência do serviço” (Service science) é um campo interdisciplinar que (…) combina 

a compreensão organizacional e humana com a compreensão empresarial e tecnológica 

para categorizar e explicar os vários tipos de sistemas de serviço existentes, assim como 

os sistemas de serviço interagem e evoluem para a co-criar valor (…), (Maglio e Spohrer 

2006, p. 18). 
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A investigação da satisfação do cliente, segundo Rossi e Slongo (1998), exibe dois 

marcos históricos: em 1976, quando em Chicago se realiza a primeira conferência 

especializada sobre o tema, com o apoio do Marketing Science Institute e da National 

Science Foundation; e na década de 80, quando se deram os avanços mais significativos, 

tanto a nível macro como a nível micro. O nível macro refere-se aos estudos focalizados 

nas comparações intersectoriais das relações entre a satisfação dos consumidores e a 

estrutura dos mercados, fornecendo subsídios para a formulação de políticas públicas de 

actuação. Destacam-se os trabalhos dos investigadores da Universidade de Michigan (Ann 

Arbor), coordenados pelo Professor Claes Fornell (1992).  

O nível micro, por seu lado, centra-se no interesse das organizações pelo conhecimento 

da satisfação dos seus clientes e pela aplicação de processos de melhoria contínua do seu 

desempenho. No campo do sector de lazer e hospitalidade, destaca-se a edição desde 1993, 

do Journal of Hospitality and Leisure Marketing, que muito tem contribuído para o debate 

e avanço consolidado do conhecimento nesta área dos serviços.  

Recentemente, desde 2004, surge um terceiro marco histórico, designado Fase 

Airborne - segundo a tipologia histórica-cronológica referida por Moussa e Touzani. 

(2010) -, onde emerge uma linha de investigação científica designada na literatura por 

“service science, management and engineering (SSME)”, patrocinada inicialmente pela 

IBM e actualmente difundida por um elevado número de universidades, mundialmente,  a 

qual é definida como (…) uma nova disciplina que se focaliza na ciência fundamental, 

modelos, teorias e aplicações para a inovação, concorrência e qualidade-de-vida através 

da co-criação de valor (…), Ostrom et al.  (2010, p 5).  

O crescimento desses interesses, com maior intensidade a partir dos anos 80, 

desenvolveu a consciência de que a satisfação dos clientes é uma variável-chave 

dependente explicada pelo comportamento (i.e. intenção comportamental), pela percepção 
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da qualidade e pelas atitudes e emoções (lealdade atitudinal). Foi também desenvolvida a 

noção que a aplicabilidade de métodos de gestão pela qualidade total (e.g. desenho e 

controlo de processos de serviço) é fundamental, nos quais a satisfação dos clientes 

representa uma dimensão central de gestão do marketing organizacional (Evrard, 1994; 

Gummesson, 2002; Gronross, 2007; Boyer e Nefzi, 2009; Lovelock e Gummesson, 2004; 

Vargo e Lusch, 2004, 2006, 2008, 2010; Brito, 2011).  

Sabe-se que a qualidade é um constructo multidimensional para o qual existem várias 

definições. Foram Gronross (1984) e Fisk (1993) dos primeiros investigadores a 

desenvolverem uma definição específica para o sector de serviços; definindo qualidade 

como (…) o resultado de um processo de avaliação no qual o consumidor compara as 

suas expectativas com a percepção do serviço recebido (…), Gronross, 1984, p.37.  

Esta definição, genericamente designada na literatura por Paradigma da 

Desconfirmação (Oliver, 1977) suporta uma dimensão funcional baseada na expectativa 

do cliente, relativa ao processo de prestação (entrega) do serviço, e uma dimensão técnica 

baseada na percepção do cliente, relativa à qualidade intrínseca do serviço prestado, mas 

apresenta um importante constrangimento ligado à dificuldade em operacionalizar o 

conceito de expectativa, dado a sua ambiguidade de interpretação. Noutra perspectiva, 

Schneider e White (2004) propõem uma definição de qualidade segundo três 

aproximações metodológicas: filosófica, técnica e centrada no cliente.  

A qualidade filosófica, de carácter subjectivo, é sinónima de excelência mas que só 

poderá ser reconhecida quando for experienciada pelo consumidor (experiências de 

consumo). A qualidade técnica é, por definição, de caracter objectivo e refere-se às 

conformidades com as especificações definidas pelo fornecedor do serviço para 

estabelecer um determinado nível-padrão de qualidade (desenho dos processos e 

subprocessos de serviço), podendo ser facilmente medida. A qualidade centrada no 
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consumidor, sendo de ordem essencialmente subjectiva, baseia-se em medidas da 

percepção do cliente sobre diferentes aspectos essenciais e dimensões da qualidade do 

serviço e da qual resulta consequentemente a satisfação e, por sua vez, as intenções 

comportamentais, facetas que apresentam maiores dificuldades na sua aferição.  

Deste modo, pode-se deduzir que emergem novas oportunidades para a gestão 

empresarial, pelo marketing e pela qualidade total, de comunicação interactiva e centrada 

no consumidor, em tempo real, que autorizam (e.g. exigem) as organizações ao 

desenvolvimento de dispositivos de modelização por indicadores de gestão e de processos 

de melhoria contínua mais eficazes e atempados (Kotler, 2010); potenciados pela 

disponibilidade a baixo custo de tecnologias avançadas de informação e comunicação 

(TIC) para o controlo em contínuo (diacrónico) e em tempo-real (just-in-time) do 

desempenho, particularmente na prestação de serviços, dado o carácter sui-generis deste 

tipo de bens.  

Os serviços são bens perecíveis que, por apresentam uma inseparabilidade entre 

produção e distribuição, oferecendo trocas que se concretizam somente nos momentos de 

transacção, ou nos “momentos de verdade”, e logo se extinguem (Normann, 1988, cit. In: 

Ortiz, Gil, Muela e Pablo, 2000), obrigam a uma particular atenção e rigor quanto ao seu 

controlo, às suas métricas e a um constante ajuste do desempenho do serviço.  

Ora, os negócios de conhecimento intensivo - como é o caso dos serviços -, exigem 

métodos de medida muito apurados e fiáveis, de acessibilidade e avaliação instantânea, 

geradores de uma elevada capacidade adaptativa dos processos de negócio e de melhoria 

contínua do desempenho às exigências do mercado (Spohrer e Maglio, 2008).  

Consequentemente, os sistemas métricos deverão permitir obter informação útil, em 

tempo-real, potenciando os ajustamentos operacionais do desempenho aos parâmetros de 

qualidade dos serviços, “just-in-time” (e.g. ao momento: Ohno, 1988), adaptados aos 
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desejos, necessidades e opiniões dos consumidores e, por consequência, potenciando a 

geração de graus mais elevados de percepção do desempenho e da consequente satisfação 

e intenção comportamental dos clientes em voltar a utilizar e recomendar o serviço. 

Obtém-se deste modo maior eficiência e competitividade empresarial que reforça a 

manutenção de uma base de clientes mais estável (e.g. retenção do cliente), indispensável 

para a sobrevivência empresarial perante a intensa actividade concorrencial que se tem 

acentuado com a “nova economia globalizada”, e, mais recentemente, com os desafios 

colocados pela crise económica e financeira mundial.  

Diversos modelos foram propostos para definir qualidade dos serviços baseados em 

diferentes visões do problema. A visão “Nórdica” de Gronross (1984) e, depois Gumenson 

(2002), que distingue entre qualidade técnica e funcional. A qualidade técnica que se 

refere ao resultado do serviço, e a funcional ao processo, ou seja, à experiencia de serviço. 

A segunda visão “Americana”, foi proposta inicialmente por Parasuraman Zeithaml e 

Berry (1985,1988) e centra-se na análise das características estruturais (RATER) dos 

“encontros de serviço”.  

Adicionalmente, Rust e Oliver (1994) apresentam um modelo que incorpora três 

dimensões: a experiência de interacção consumidor-funcionário, os resultados e o 

ambiente de serviço. De notar ainda a modelização multinível hierarquizada por 

dimensões e sub-dimensões das percepções da qualidade do serviço de retalho, de 

Dabolkhar, Thorpe e Renz (1996).  

Pode-se considerar ainda Chang (1998) que define a qualidade de um serviço como 

estando fortemente correlacionada com as prováveis discrepâncias das percepções que os 

responsáveis pela concepção e gestão operacional do serviço possuam acerca do grau de 

satisfação/insatisfação dos seus clientes sobre a prestação de um serviço, e que é geradora 

de três dimensões fundamentais inter-correlacionadas: qualidade designada, qualidade 
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produzida e qualidade percepcionada.  

Foi, no entanto, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) que ao efectuarem uma extensa 

revisão da investigação publicada no período de 1975 a 1983, que notaram a referenciação 

de uma tipologia comum das características de diferenciação dos serviços (e.g. 

intangibilidade, heterogeneidade, inseparabilidade e perecibilidade) e identificaram uma 

estrutura conceptual de avaliação da percepção da qualidade do serviço - reunidas em 

cinco dimensões (discrepâncias ou gaps) que designaram RATER (Reliability 

Assertiveness, Tangibility, Empaty, Response) relativas a uma cadeia-de-efeitos da 

percepção da qualidade do serviço sobre a satisfação e a lealdade (fidelização) do cliente -, 

que maior repercussão aplicada teve no mundo científico. Brady e Cronin (2001) 

desenvolveram também um modelo da qualidade do serviço no qual alguns modelos 

anteriores são sintetizados para uma modelização hierarquizada da percepção da qualidade 

do serviço. 

Várias meta-análises devem ainda ser consideradas de entre a vasta literatura publicada 

sobre o marketing de serviços e a qualidade. Seth et al. . (2005) que efectuam uma extensa 

revisão comentada sobre dezanove modelos de qualidade conhecidos, no período 1984-

2003; Carrillat, Jaramillo e Mulki. (2007, 2009) comparam mais de vinte anos de 

investigação e mais de cem modelos publicados sobre modelização conceptual e estrutural 

dos constructos e das escalas psicométricas mais utilizadas (SERVQUAL e SERVPERF) 

acerca da qualidade do serviço (SQ) e do impacto dos efeitos destas escalas na satisfação 

do cliente e na intenção comportamental (atitude de lealdade e intenção de compra); Furrer 

e Sollberger (2007) e Moussa e Touzani (2010) que numa perspectiva histórica analisam e 

comparam, a literatura sobre o marketing dos serviços publicada desde 1993 a 2010.  

Em geral, os investigadores concordam que nos serviços o tópico central e mais 

vastamente investigado é a qualidade do serviço (QS), (Zeithaml, 2000), dado que este 
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constructo conduz à satisfação do cliente (SC), a qual tem consequentemente um impacto 

directo positivo nos efeitos de passa-a-palavra, lealdade atitudinal e intenção de compra 

(ICT).  

A QS é um determinante crítico do desempenho organizacional e da viabilidade a longo 

prazo das empresas. No entanto, constata-se algum desacordo quanto à ordem de efeitos, 

dado que alguns argumentam que a SC leva à QS (Bitner, 1990; Bolton e Drew, 1999); e 

outros, que a QS leva à SC (Parasuramn, Zeithaml e Berry, 1985, 1988). Carrilat et al. 

(2009), complementarmente afirmam que SC é um estado afectivo e que QS é um estado 

cognitivo da atitude do cliente perante os serviços.  

Ora, dado que a cognição normalmente precede a emoção nos processos causais de 

ordem psicológica para a avaliação de uma situação, QS pode ser considerado um 

constructo antecedente de SC, tal como comprovado teórica e empiricamente para o 

contexto de serviços por Cronin e Taylor, 1992; Fornell, 1992; Anderson, Fornell e 

Lehman, 1994; Gotlieb, Grewald e Brown, 1994; Olsen, 2002. Provas evidentes deste 

sentido (QS → CS) são fornecidas pelo estudo longitudinal de Dabholkar, Shepperd e 

Torpe (2000). 

Por outro lado, a operacionalização da qualidade do serviço (QS) tem colocado os 

investigadores perante uma acesa discussão científica principalmente centrada em dois 

temas: (a) a utilização das escalas SERVQUAL/SERVPERF para adequadamente 

medirem a QS (Cui et al. , 2003; Jain e Gupta, 2004);  e (b)  a generabilizidade  das 

escalas SERVQUAL e SERVPERF dado os contextos de serviço (culturais, linguísticos e 

industriais), (Carrillat et al. , 2007).  

Para medir a qualidade do serviço inúmeros investigadores propuseram também a 

utilização de métodos estatísticos normalmente aplicados no sector da produção de bens 

de consumo, argumentando que só deverão ser aplicados a alguns aspectos tangíveis e a 
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componentes de serviço facilmente mesuráveis. Em resposta, Parasuraman et al.  

(1985,1988) desenvolveram a escala SERVQUAL e uma modelização da qualidade do 

serviço fundada no paradigma da desconfirmação, designada: Modelo Conceptual da 

Qualidade do Serviço, também referido na literatura por “Gaps Model”. 

  Quase simultaneamente, e em resposta a críticas sobre a validade científica do modelo, 

foi desenvolvida uma outra escala derivada desta, a escala SERVPERF (Cronin e Taylor, 

1992), a qual utilizando um método de aplicação alternativo, de medidas apenas-pela-

percepção (perception-only), não utiliza, tal como a escala SERVQUAL, as métricas das 

discrepâncias (e.g. diferenças entre expectativas e percepções), ou seja, não se fundando 

no paradigma da desconfirmação.  

 Fundamentadas críticas têm sido efectuadas à escala SERVQUAL - apesar de nem 

sempre inequivocamente justificadas (Carrillat, Jaramillo e Mulki, 2007) -, quanto à sua 

base teórica, metodológica e psicométrica, de não ser suficientemente fiável em particular 

para alguns tipos e contextos de serviço, o que explica que se tenha gerado uma forte 

controvérsia e discussão científica e que um elevado número de investigadores tenha 

adoptado por não a utilizar ou ensaiar em diferentes sectores e contextos de serviço 

(Carman, 1990; Cronin e Taylor, 1992, 1994; Bourman e van der Wiele,1992; Babakus e 

Boller, 1992; Teas, 1993; Brown et al. , 1993; Iacobucci,1994; Smith,1995; Jain e Gupta, 

2004; Coulthard, 2004; Brady et al. , 2002; Zhou, 2004; Landrum, Prybutok, Zhang e 

Peak, 2009, Carrillat, Jeromillo e Mulki, 2006, 2009).  

Por sua vez, uma eficaz gestão da informação, temporalmente ajustada (just-in-time), 

obtida pelas organizações a partir do seu ambiente externo (clientes) - e também do 

ambiente interno (funcionários) - permitirá independentemente do contexto e do sector de 

actividade, uma monitorização contínua do desempenho indispensável para 

progressivamente se estabelecerem, aferirem e adaptarem os “padrões normativos” mais 
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relevantes, isto é, os mais adequados e importantes atributos essenciais da qualidade (Teas, 

1993; Cronin & Taylor, 1992; Coulthard, 2004; Brady et al. , 2002; Zhou, 2004; Landrum, 

Prybutok, Zhang e Peak, 2009). 

Estes indicadores, deste modo, poderão dinamicamente ser ajustados em contínuo 

(diacronicamente) e em tempo-real (just-in-time) às constantes necessidades e desejos dos 

clientes - no sentido lato de utentes e funcionários -, contribuindo determinantemente para 

uma mais elevada percepção da qualidade do serviço prestado, e logo, uma maior 

fidelização/retenção da base de clientes, geradora de maior eficiência empresarial.  

Ora, a importância económica e o rápido crescimento da indústria hoteleira, muito 

acentuada na primeira década do seculo XXI, tem forçado os operadores a reconhecerem a 

importância crítica da melhoria contínua do serviço para a obtenção de vantagens 

competitivas. Consequentemente, a identificação dos factores de desempenho mais 

relevantes para o cliente sobre a qualidade do serviço tornou-se crítica para o sucesso da 

exploração de um hotel (Voss, Parasuraman e Grewal, 1998; Huei and Easvaralingam, 

2011).  

Em resumo, pode-se argumentar que a medição do desempenho da qualidade de um 

serviço em tempo-real será determinante para a gestão da qualidade do serviço, isto é, dos 

processos e subprocessos funcionais, das percepções de qualidade e da consequente 

satisfação e intenção comportamental do cliente (Steyn & Schulze, 2003).  

De notar, contudo, que os esforços organizacionais para obter vantagens competitivas 

no mercado por via da gestão da qualidade do serviço podem revelar-se algo 

problemáticos para os prestadores de serviços.  

De facto, os clientes podem variar substancial e rapidamente de opinião - dadas as suas 

variações de percepção da qualidade e os constantes efeitos de passa-a-palavra (word- of- 

mouth + word-of-keyboard) que os unifica em rede e lhes confere poder, em função do 
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acesso generalizado às novas tecnologias de informação e comunicação disponíveis 

quanto ao que consideram ser uma positiva ou excelente experiência de consumo (Rust e 

Oliver, 1994).  

Os clientes, individualmente, podem assim mais facilmente redefinir em fluxo contínuo 

as suas necessidades e desejos quanto ao nível de serviço esperado, de acordo com 

alterações circunstanciais, correntes de opinião (passa-a-palavra) e as suas próprias 

experiências e percepções momentâneas.  

A vontade dos clientes manterem uma ligação continuada com o prestador de serviços 

depende da percepção que tiverem do fluxo de valor que obtém (Taylor, 1993). Em 

particular a “nova geração” de consumidores e clientes, mais informados e organizados 

entre si, comunicando por múltiplos canais 24/7 (always on) possibilitado pela massiva 

expansão do acesso tecnológico e pelos novos padrões e comportamentos de consumo 

gerados - principalmente pela crise económica mundial -, poderão configurar situações 

perante as quais um cliente alterará “ao momento” as suas percepções e avaliações do 

serviço, e, consequentemente, as suas intenções comportamentais para voltar a consumir, 

recomendar ou se manter fiel a determinados prestadores de serviços (Foulkes, 1994).  

Por isso, parece ser determinante efectuar uma estandardização das definições 

universais e normas generalizadas para sintetizar os parâmetros essenciais de avaliação da 

qualidade de desempenho de um serviço, levando em conta os contextos de consumo.  

Finalmente, pode-se afirmar que as atitudes do prestador do serviço, o contacto 

interpessoal com os funcionários do “front-office”, a cortesia e a disponibilidade 

praticadas e a sua reputação, estarão forte e positivamente correlacionadas e serão factores 

determinantes na percepção pelos clientes da qualidade do serviço prestado (Gotlieb, 

Grewald e Brown,1994).  

O desempenho, envolvimento e compromisso relativo à qualidade de entrega de um 
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serviço por parte dos funcionários da organização que o presta é, assim, fundamental para 

gerar a satisfação do cliente.  

As estratégias de uma organização para obter a qualificação e colaboração dos seus 

recursos humanos (e.g. clientes internos) nesse sentido têm uma relevância que não deve 

ser menosprezada quanto às consequências operacionais, nomeadamente na retenção dos 

clientes (Mann,1999, Cascão, 2005).  

Este constrangimento afecta determinantemente tanto as organizações quanto a 

qualidade dos serviços que prestam, podendo gerar potenciais quebras das vantagens 

competitivas e da eficiência operacional essenciais para a competitividade e sobrevivência 

no mercado (Hartline e Ferrell,1996).   

 

Economia e sociedade always on: co-criação de valor para a qualidade de vida.  

 

Face aos crescentes desafios impostos por uma Europa a 27, pela aceleração da 

globalização económica e pelos novos paradigmas de competição, os actores sociais, 

políticos, económicos e científicos tendem a assumir e interpretar sob uma perspectiva 

multidisciplinar as questões relacionadas com a gestão da economia e a consequente 

sustentabilidade e competitividade.  

Esta realidade levou investigadores, investidores e outros agentes sociais a procurarem 

modelos que favoreçam o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida nos 

territórios, e que, simultaneamente, potenciem a sua competitividade.  

A economia territorial tem muitos pontos de concordância com a economia 

empresarial. Argumenta-se que uma modelização de gestão das marcas - semelhante ao 

que se aplica nas organizações, através de metodologias abertas de co-criação e co-

participação em acção, e de inteligência criativa, envolvendo os consumidores no processo 

de geração de conteúdos de marketing -, poderá ser aplicado com sucesso aos territórios. 

Aliás, esta situação tem forçado as organizações produtoras de bens e serviços de grande 
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consumo a se submeterem às indicações dos consumidores, construindo as suas estratégias 

com base nessas sugestões (Mateus et al.  2010).  

Segundo Kotler (2010) esta tendência de co-criação e co-participação gera uma grande 

aproximação e conexão permanente das marcas com os seus clientes - o que permite às 

organizações serem inovadoras e gerarem novas categorias e subcategorias de 

produtos/serviços para a sua oferta; isto é, fluxos de melhoria contínua e inovação, de 

serem “multidestras” (Aaker, 2011, p.333) e serem interactivas (Solomon, 2003) -, pois 

estas plataformas de interacção continuada facilitam o diálogo, a criação de insights sobre 

as experiências de serviço e a difusão da mensagem da marca, mais do que através dos 

processos tradicionais pelos quais os agentes de promoção não dispõem da mesma riqueza 

de recursos directamente, em tempo útil provenientes da opinião e ideias dos clientes. 

Segundo Gaio e Gouveia (2007), (…) a gestão e a promoção dos territórios e das 

organizações constitui, desde sempre, um dos principais focos da organização social e 

política, essencialmente pela sua influência no modus vivendi e pelo impacto que causa no 

desenvolvimento económico (…).  

Os modelos de desenvolvimento podem, genericamente, ser definidos como: (…) The 

ability to produce goods and services which meet the test of international markets, whilst 

at the same time maintaining high and sustainable levels of income, the ability to 

generate, while being exposed to external competition, relatively high incomes and 

employments levels (…) (European Commission, 1996).  

Numa outra perspectiva, constata-se que entre consumidores e marcas se produzem 

laços sociais, que após um primeiro impulso de atracção e um segundo impulso de 

experimentação, estabelecem rotinas de convívio com a marca.  

Neste sentido, Lipovetsky (2010) afirma que vivemos numa época de (…) sociedade de 

consumo de massa (…) em que já não basta criar produtos, é necessário criar uma 
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identidade, ou uma cultura de marca, através do marketing e do investimento publicitário 

maciço. Defende que os consumidores não adquirem produtos, preferem marcas, 

afirmando que “ (...) emocional e individualista, a sociedade de consumo de massa 

permite que um espírito de responsabilidade, dotado de geometria variável, coabite com 

um espírito de irresponsabilidade incapaz de resistir tanto às solicitações exteriores 

quanto aos impulsos interiores (…), (Lipovetsky, 2004, p. 45).  

Ora, em tempos de crise económica e financeira parece fácil anunciar o final de uma 

sociedade baseada no consumo, conforme aconteceu nos primeiros anos da década de 90, 

história que agora se repete. Uma primeira tese, declarava que a revolução das tecnologias 

da informação e da comunicação iria trazer consigo a sociedade das redes e do capitalismo 

informacional, em detrimento da sociedade de consumo.  

Uma segunda tese, por outro lado, indicava alterações nas atitudes e valores do 

consumidor. A nossa época daria prioridade à qualidade de vida e à expressão individual; 

no fundo surgiriam preocupações relativas ao sentido da vida. Um sistema cultural outrora 

essencialmente materialista, iria ser substituído por uma “Weltanschauung: crença de 

tendência pós-materialista” (Lipovetsky, 2007, p.20). Esta nova realidade não seria, 

linearmente, sinónimo de uma mudança histórica mas possivelmente uma adaptação à 

nova economia. A nova sociedade de consumo de massa deveria ser entendida como uma 

ruptura na continuidade, ou seja, como uma mudança de rumo assente nas bases 

anteriores. 

Em si mesmo, este sistema pós-fordiano agrega alterações profundas aos processos de 

estimulação da procura, das fórmulas de venda e dos comportamentos e imaginários de 

consumo.  

As transformações registadas são o prolongamento de uma dinâmica económica 

iniciada nas últimas décadas do século XIX, que se inscreve na corrente da civilização 
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individualista da felicidade. Tanto as indústrias como os serviços promovem lógicas de 

opção e estratégias de personalização dos produtos, dos serviços e dos preços.  

Na grande distribuição, aposta-se, prioritariamente, em políticas de diferenciação e de 

segmentação, com a finalidade de alargar a mercantilização dos modos de vida, 

alimentando assim, ainda mais, o frenesim das necessidades schumpeterianas sempre 

crescentes e incitando à lógica da novelty ou do (…) sempre mais, sempre novo (…), 

(Lipovetsky, 2007).  

Uma outra perspectiva, Gerzema e D´Antonio (2011) ; Tofler (2006) , considera que na 

sociedade pós-crise, os consumidores estão a adquirir uma postura de consumo 

cooperativista, com o objectivo de, unindo esforços, dinamizarem as economias locais.  

Ora, esta mudança de comportamento levará as marcas (e.g. organizações) a 

adaptarem-se de tal forma que se assumem como organizadores das comunidades. Com 

este papel de organizadores activos da comunidade, as marcas aproximam-se do 

quotidiano e vão ao encontro da alteração de comportamento dos consumidores que nesta 

fase procuram uma visão de durabilidade, de racionalidade e de sustentabilidade nas suas 

acções.  

O foco no local traduz, também, uma abordagem e uma acção concreta relativa às 

questões da sustentabilidade ambiental e económica, pois ajudando e dando preferência 

aos produtos locais - de forma transversal em todas as actividades macro e micro 

económicas -, os consumidores têm a consciência de diminuir a pegada ecológica e 

promover uma forma de vida sustentável (Palma, 2010).  

A relação entre o local (território) e o produto ou serviço, designada “efeito de origem” 

(country-of-origin effect), (Papadopoulos, 2004), quando aplicada num contexto de puro 

efeito de origem designa a imagem de uma organização, território, produto ou serviço, a 

qual pode ser formada a partir da percepção (representação mental) gerada sobre a 
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capacidade (reputação) desse território produzir (com suficiente garantia de qualidade), e 

de conseguir colocar no mercado os seus bens transaccionáveis. 

Papadopoulos (2004), afirma que, duma forma bastante similar ao turismo, o sector da 

exportação está muito dependente de operadores privados responsáveis para fazer chegar 

produtos ou serviços aos consumidores. Tendo em conta esta realidade, onde o efeito de 

origem é bastante relevante - e nesse sentido é importante -, constata-se que se têm 

desenvolvido plataformas de intercâmbio e apoio interorganizacional, público e privado, e, 

acima de tudo, de construção de uma identidade positiva da marca que permite benefícios 

simultâneos para todo o território.  

Este é um processo continuado, dado que, tal como uma marca de uma organização, de 

um produto ou de um serviço, uma marca de um território também exige um controlo 

aturado e uma gestão constante.  

A importância do conceito de marca local para o turismo é claramente preconizado por 

Morgan e Pritchard (2000), ao argumentarem que (…).na indústria turística a batalha 

para a conquista de clientes será combatida não sobre o preço, mas, principalmente, 

sobre os corações e as mentes (…). Na sua essência, a marca e a satisfação do cliente 

serão determinantes da notoriedade e representação do território.  

Ora, para um consumidor um “local” significa sempre alguma coisa, o que implica que 

o simples nome de um território funcione por si próprio como uma Marca (e.g. uma 

representação mental), mesmo se não for deliberadamente trabalhado num quadro 

conceptual de gestão de marca (Freire, 2005).  

Note-se, no entanto, que para os consumidores as imagens desse “território” são 

geralmente descodificadas de forma estereotipada (i.e. Portugal tem excelentes praias e 

clima, mas é muito barulhento e tem demasiados turistas; Espanha é sol, comida e touros, 

etc.).  
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É sabido que os estereótipos, embora sejam normalmente percepcionados de forma 

negativa - por serem simplificações da realidade -, são também muito dinâmicos e 

evolutivos, significando que as autoridades responsáveis pela gestão territorial poderão 

desenvolver estratégias e sistemas de gestão das percepções e da imagem da sua marca de 

forma positiva, dinâmica e controlada.  

Segundo uma abordagem visionaria de longo prazo para a inovação, o investimento e a 

economia., Kotler (2002), afirma que se deve considerar “os valores de origem” como um 

espaço físico e geopolítico, uma região ou estado, um local cultural, histórico ou ético; ou 

seja, considerar um conjunto de atributos psicossociais das relações dinâmicas entre as 

pessoas que ali vivem ou que compram e utilizam essa origem.  

Inserido no conceito de marketing da marca - constituído por um sistema complexo que 

abrange diversas formas de expressão: cultural (i.e. linguísticas, visuais, gastronómicas, 

patrimoniais, etc), económica, política e social -, confere-se aos produtos e aos serviços 

uma identidade e um conjunto de valores-chave que o identificam e o diferenciam dos 

"concorrentes", ou seja, que qualificam a sua origem.  

A marca pode funcionar como indicador de procedência (identificação) e de garantia e 

prestígio, isto é, de certificação de qualidade do “território local” (e.g. efeito de origem) 

influenciador da decisão de participação dos consumidores (e.g. dos stakeholders), que se 

pode manifestar através das compras e pela participação activa nas acções de construção, 

gestão e divulgação dessa marca territorial.  

Numa outra abordagem, a gestão estratégica da inovação passa pelo design para a 

gestão social, empresarial e organizacional, não se podendo alhear da compreensão da 

psyche humana, das técnicas de gestão e da participação activa nas decisões que definam 

as estratégias para a captura de novos consumidores e fidelização dos actuais.  

No novo paradigma organizacional apresentado pela metodologia do design thinking 
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(Brown, 2010), para os processos de gestão e para a qualidade-de-vida e bem-estar 

económico e social, torna-se essencial trabalhar os aspectos emocionais causados pelas 

experiencias de consumo através da definição do código genético (DNA), Nowrah (2006), 

dos valores fundamentais e diferenciadores da organização (i.e. um território, produto, 

serviço, etc.), por forma a adequar com sucesso as estratégias de actuação através de 

processos transdisciplinares com a cooperação de profissionais de diversas competências 

técnicas, tais como, do marketing, da publicidade, da comunicação, do design, da 

antropologia, da psicossociologia, da economia, da gestão, etc.  

Deste modo, poderão ser atingidos objectivos sustentáveis de actuação de ordem 

económica, social e cultural permitindo a continuidade e desenvolvimento da organização. 

Esta condição implica ser capaz de criar, simultaneamente, novas dinâmicas emocionais e 

empáticas com sociedade (e.g. consumidores), sem que, no entanto, se percam as já 

existentes baseadas na funcionalidade, com as quais as organizações se identificam e com 

as quais marcam o seu território de actuação no mercado (Mateus e Rosa, 2011).  

Nesta perspectiva, postula-se que cada “território” (i.e. organização, marca, local, etc) 

depende de fluxos de inovação contínuos de “ inteligência criativa” para a sua sustenção e 

sobrevivência. Estes fluxos de inovação dependerão, por sua vez, de redes sociais de 

relacionamento entre todas as partes interessadas (e.g.stakeholders), potenciadas pelas 

novas tecnologias e alimentadas por um diálogo permanente - “Always On”- sempre em 

curso (Mateus e Rosa, 2011).  

Ora, presentemente, os consumidores possuem um mais forte poder de decisão que lhes 

é conferido pelos efeitos da tecnologia, do “passa-a-palavra” (word-of-mouth + word-of-

keyboard) e pelo Prosuming (e.g. trabalho cooperativo normalmente não remunerado), 

Tofler (2006). Esta situação manifesta-se por atitudes e comportamentos “tribais” (Godin, 

2011), em círculos alargados de vizinhança dependendo das suas percepções, da atribuição  
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de valor às acções planeadas e da influência social da “norma subjectiva” ( e.g. opinião de 

terceiros/ pressão social), (Ajzen, 1985, 1991; Ajzen and Fishbein, 2005).  

Verifica-se, por outro lado, a questão do crescimento económico e do paradoxo da 

poupança. Quando a economia não cresce, ou entra em recessão, há quebra do consumo 

havendo tendencialmente poupança; mas, por sua vez, poupar desacelera a recuperação, 

por quebra do consumo.  

Este paradigma foi identificado há cerca de 200 anos por Adam Smith, fundador da 

moderna teoria económica, e mais recentemente, nos anos trinta, por Jonh Maynard 

Keynes, mas mantém-se mais actual que nunca. Ora, este paradoxo parece ser necessário 

para que a prosperidade económica e social se afirme por via de um crescimento contínuo 

da produtividade - e da consequente redução dos preços - alimentado pelo investimento 

gerado pelo consumo sempre crescente da “novelty” (i.e. inovação tecnológica), 

Schumpeter (1961).  

O crescimento pelo consumo é indispensável para que haja mais investimento de 

capital e tecnológico, gerador de mais emprego e rendimento (e.g. salários e rendas) e que 

por sua vez serão reinvestidos no sistema económico por via do consumo, e assim, 

sucessivamente.  

Presentemente, este dilema económico é questionado muito pertinentemente - por 

exemplo por Tim Jackson, na sua obra Prosperity Without Growth: Economics for a Finite 

Planet (Jackson, 2009) - constatando-se que este paradoxal “sistema de prosperidade” 

levou a que, mundialmente, se tenha danificado mais de 60% dos ecossistemas mundiais e 

haja enorme desigualdade social, onde mais de 25% das populações beneficiam de 

somente 2% do rendimento total. Logo, é o (…) ciclo contínuo de destruição criativa (…), 

(Schumpeter, 1961), de crescimento sem limites que há que quebrar. Esta situação leva, 

por vezes, os territórios (lato senso) imponham o crescimento a todo o custo sem que isso  
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implique necessariamente desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida (Shuman, 

2006).  

Questiona-se então, que modelo de desenvolvimento económico, social e político se 

deverá prosseguir para encontrar a “felicidade de vida”?. Será pela (re) activação de um 

novo modelo social e redistributivo mais equilibrado, baseado na cidadania activa, co-

participativa e co-criativa, virado para o desenvolvimento sustentável (i.e. qualidade de 

vida), abrindo espaço para novas formas de governança: política, económica e social? Será 

a felicidade é uma causa ou um efeito, para uma intervenção económica e política? (Frey, 

2009, pag.33). 

Confirmando esta via de pensamento, sabe-se, por exemplo, por inquéritos realizados 

nos últimos trinta anos pelo departamento de psicologia da Universidade de Chicago 

(Csikszentmihalyi 2006), - sobre a “motivação focalizada” dos indivíduos na procura da 

“felicidade” -, que apesar do rendimento disponível dos cidadãos norte-americanos ter 

praticamente triplicado, o seu grau de felicidade manteve-se praticamente inalterado.  

Ainda nesta perspectiva de “realidade alternativa”, de co-criação para uma nova 

aproximação sobre a inovação, Prahalad e Krishnan (2008) afirmam que para encontrar 

novos caminhos para o desenvolvimento (e.g. de produtos e serviços, territórios, etc.) 

através de vivências de consumo, o percurso se faz pela colaboração (e.g. co-criação) entre 

consumidores, fornecedores e distribuidores, interligados por redes de inovação, 

alavancadas no valor que é gerado por esse tipo de consumos. Após as experiências, os 

consumidores avaliam se as suas necessidades e desejos (aspirações) se encontram 

satisfeitos e associados à sensação de felicidade. Estas situações são referidas na literatura 

como “ilusões de felicidade” ou de “utilidade sentida” (Kahneman, Krueger, Schkade, 

Schwarz e Stone, 2006). 

Observam-se assim, três processos-chave de interacção com os consumidores baseados 
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na co-criação: (a) primeiro, as entidades (empresas, responsáveis pela gestão de um 

território, etc.) criam uma “plataforma genérica de interacção” (i.e. workshops , portal 

web, rede de comunicação, etc.) com base numa ideia-força (conceito) para uma marca- 

território, ou seja,  um modelo de qualidade de vida e de desenvolvimento; (b) em segundo 

lugar, os satekeholders (e.g. todos os interessados) ligam-se em rede, desenvolvem e 

transformam ideias em cooperação uns com outros, através desse “ponto-de-encontro”.  

Desta forma estão a contribuir activamente para satisfazerem as suas aspirações (visões 

de futuro) e desígnios de vida (e.g. comportamentos); (c) por último, cria-se um canal 

permanente de comunicação em diálogo entre todos os interessados, de fluxo constante de 

informação “criativa” (e.g. feedback criativo e de inovação) o qual permitirá enriquecer 

(i.e. ajustar/inovar) continuadamente, no futuro, os produtos/serviços através da 

incorporação das sugestões e ideias expressas por essa via pelos consumidores que assim 

concretizam as suas aspirações (i.e. para a qualidade de vida).  

Conclui-se que o actual paradigma económico, com todas as dificuldades, dilemas 

paradoxais e incertezas que coloca aos cidadãos, aponta para uma solução centrada na 

libertação da capacidade criativa individual e numa activa participação colaborativa que 

permita evoluir para um novo tipo de sociedade com maior qualidade de vida. 

Ora, num mundo global algumas das respostas a estas questões passam por uma 

dimensão de proximidade, de comunidade e de cooperação (Tofler, 2006). Esta nova 

filosofia de vida - que representa uma importante tendência de alteração das expectativas e 

do comportamento dos consumidores - permite concluir que (…) as dificuldades geram 

oportunidades para os consumidores passarem de um consumo irresponsável para um 

consumo responsável (…),Gerzema e D’Antonio (2011).  

Associado a este tipo de consumos mais responsáveis, encontra-se a mudança de alguns 

valores comportamentais e atitudinais dos consumidores. De alteração dos valores 
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culturais ligada a uma tendência para um consumo menos “perdulário”, pois quanto menos 

excessos existirem mais flexíveis poderão ser no seu consumo, associado a uma atitude  

generalizada para gastar dinheiro menos frivolamente, sem o que a opinião dos outros os 

irá penalizar (Mateus et al. , 2010).  

Valores de ética e de transparência, estabelecendo como primado comportamental as 

relações com base na empatia e na cooperação nas quais os consumidores estão mais 

atentos à cultura e ao comportamento das organizações que os abastecem, escrutinadas de 

perto sobre a sua atitude e comportamento no mercado, exigindo responsabilidade social.  

Desenvolvem-se valores de durabilidade, pela procura de formas de prolongar e extrair 

valor das decisões e comportamentos de consumo, a longo prazo. Nesta situação, os 

consumidores conectam-se profundamente com as suas comunidades através das redes 

sociais de interacção.  

Consequentemente, as organizações e as marcas por forma a não perderem o seu 

“poder de atracção” (e.g. conferirem identificação, prestígio e confiança) com a sua 

“Tribo” (bases de consumidores; In Godin, 2011), tentam estabelecer com esses um 

diálogo contínuo para a inovação e troca de ideias, em modo 24/7 (e.g. diacrónico), e logo, 

passam a estar “Always On com a Tribo” - com recurso, frequentemente, a plataformas 

tecnológicas avançadas para a inovação aberta (i.e. ideias, sugestões, etc.) e para a 

“inteligência criativa” (Mateus e Rosa., 2011), em co-criação de valor para a qualidade de 

vida. Solomon (2003, p.132) afirma claramente esta inevitabilidade para que as empresas 

sobrevivam no mercado actualmente (…) o ambiente online oferece um meio natural, sem 

esforço, de criação e de diálogo com os clientes (…). 

Os serviços segundo o novo paradigma da “service logic” 

O serviço pode ser definido como um processo constituído por um conjunto de 

actividades mais ou menos intangíveis que, geralmente, mas nem sempre, são 
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concretizadas pela interacção entre o cliente e os recursos disponibilizados pela entidade 

que o presta. Tais actividades são prestadas como soluções para os problemas, 

necessidades e desejos dos clientes-utentes. 

Numa revisão de publicações de 1975 a 1983, Zeithaml, Parasuraman, and Berry 

(1985) apuram que as características dos serviços mais citadas na literatura são: 

intangibilidade, heterogeneidade, inseparabilidade e perecibilidade, (Kotler, 2003). 

Posteriormente, outros trabalhos publicados (Cowel, 1985) acrescentam uma quinta 

característica diferenciadora: propriedade.  

Detalhando as características diferenciadoras enunciadas por Parasuraman et al.  

(1985), entre produtos (tangíveis) e serviços (intangíveis), pode-se constatar, à partida:  

- Intangibilidade: a maioria dos serviços é intangível, não sendo constituído por 

objectos, mas por resultados (e.g. outcomes). Isto significa que muitos serviços não 

podem ser verificados pelo consumidor antes da sua compra de modo a se assegurar da 

sua qualidade (Shostack, 1977);  

- Heterogeneidade: os serviços são heterogéneos no sentido em que os resultados 

podem ser muito variáveis de produtor para produtor, de cliente para cliente e de dia 

para dia (Bitner, 1990 e Bitner et al., 1994). Torna-se pois, difícil assegurar uma 

qualidade uniforme pelo que o serviço que a empresa crê prestar pode ser muito 

diferente do que aquele que o cliente recebe;  

- Inseparabilidade: em muitos serviços, a produção e o consumo são indissociáveis 

(Grönroos, 1978). Esta característica também designada de “simultaneidade”, explica 

que os serviços se vendem primeiro e só então são produzidos e consumidos 

simultaneamente (Berry, 1980);  

- Perecibilidade: devido ao seu carácter intangível, os serviços não podem ser 

armazenados ou constituir stocks, pelo que o carácter flutuante da procura poderá 

causar constrangimentos na gestão e oferta do serviço (Shostack, 1977);  

- Propriedade: o usufruto de uma estrutura de um serviço não implica a sua 

transferência de propriedade para o consumidor (i.e. um quarto de hotel que é alugado 

por determinado período de tempo mantém-se todavia na posse do proprietário), Cowel 

(1985); Foster (1992).  
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No entanto, já em 1997 Lyn Shostack tinha alertado para dominância dos serviços na 

economia mundial (e.g. mais de 70% do PIB das economias avançadas é gerado pelos 

serviços, In: Ostrom, 2010, p.4) e uma possível mudança do paradigma do marketing.  

Desde 2004, surge uma corrente de investigação denominada service science (Maglio et 

al, 2006), inserida na qual se desenvolve um novo paradigma da “lógica de serviço 

dominante” (e.g. service-dominant logic). Vargo e Lusch (2004, 2005, 2008, 2010) e 

Lusch e Vargo (2006) propõem que se considere uma alteração radical para um novo 

paradigma do marketing de serviços.  

Esta nova perspectiva com origem na corrente de investigação “service science” tem 

vindo a comprovar que a caracterização tradicional dos serviços está obsoleta, pois está 

essencialmente centrada na visão dos produtores de bens de consumo (produção 

industrial). Ora, considerando que os serviços são, hoje, a base maioritária de todas as 

trocas comerciais e sociais isso implica que todos os negócios (…) são negócios de 

serviço e todas as economias são economias essencialmente de serviço(…), (Vargo e 

Lusch, 2004, pg.325-327). Verifica-se uma mudança da economia dos bens 

transaccionáveis, na qual os outputs tangíveis e as transacções discretas eram centrais, 

para um novo paradigma no qual a intangibilidade, os processos de troca e o 

relacionamento são o novo núcleo central da actividade económica (Lovelock e 

Gummesson, 2004); ou seja, evolui-se historicamente de uma lógica dominante de 

produto, para uma lógica de vendas e por fim para uma lógica dominada pelo consumidor 

(Vargo e Lusch, 2011).  

O Marketing herdou um modelo de troca fundado na economia de mercado que estava 

essencialmente alavancado por uma lógica baseada na troca de bens, que são 

fundamentalmente outputs industriais. A lógica dominante de então focaliza-se nos 

recursos tangíveis, valor acrescentado e transacções. Nas últimas décadas emergiram 
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novas perspectivas conceptuais que colocavam a lógica dominante na intangibilidade dos 

recursos, na co-criação de valor e nos relacionamentos.  

Presentemente, as novas perspectivas de investigação, que entretanto emergiram, 

colocam a tónica do marketing numa lógica de serviço-dominante, convergente das 

lógicas anteriores, segundo a qual para as trocas económicas o fundamental é o 

fornecimento de serviço, em vez de bens e serviços (S-D:service logic, In: Vargo e Lusch, 

2004), conforme sintetizado na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Distinção entre as características dos serviços e bens de consumo 

Dimensões  

caracterizadoras 

Análise crítica               

contrastante 

Perspectiva 

transformadora 

Implicações             

futuras 

Intangibilidade 

-Os serviços não              

são bens físicos 

Os serviços têm 

frequentemente resultados 

tangíveis e são comprados 

por benefícios tangíveis. A 
tangibilidade pode ser 

limitadora da distribuição 

O foco nos outputs 

manufacturados é 

miópico e orientado 

para a produção de bens. 
Os consumidores obtêm 

serviço ao adquirem um 

produto mas cuja 
imagem de marca é 

intangível 

A tangibilidade deve 

ser reduzida ou mesmo 

eliminada se não 

representar uma 
vantagem de 

marketing 

Heterogeneidade 

-Os serviços   
não podem ser 

estandardizados 

Os bens tangíveis são 

frequentemente 
heterogéneos,  mas muitos 

serviços são relativamente 

estandardizados 

A homogeneidade da 

produção de bens é 
percepcionada 

heterogeneamente no 

consumo 

A meta normativa do 

marketing deverá ser a 
customização, em vez 

da estandardização. 

Inseparabilidade 

-Os serviços são 
simultaneamente 

produzidos e 

consumidos 

O consumidor está sempre 

envolvido na “produção 
“dos serviços 

Somente a produção de 

bens beneficia da 
separabilidade, a qual 

limita a sua 

comercialização 

A meta deverá ser a 

maximização do 
envolvimento do 

consumidor na criação 

de valor 

Perecibilidade  

-Os serviços não 
podem ser  

armazenados 

Os bens tangíveis são 

perecíveis. Muitos oferecem 
benefícios de longa 

duração. Os serviços podem 

ser inventariados (logo 
existe armazenamento) 

O valor não é criado na 

fábrica mas sim nos 
momentos de consumo. 

A meta normativa da 

empresa deverá ser a 
redução do inventário 

e a maximização dos 

fluxos de serviço. 

Nota. Adaptado de Vargo e Lusch, 2004. 

 

Note-se que a lógica subjacente à co-criação de valor proposta pela “Service logic” é 

baseada em premissas fundamentais as quais não podem, no entanto, ser analisadas 

separadamente; por um lado, pela criação de valor, e, por outro, pela co-criação. Gronroos 

(2010) alerta criticamente para que somente a compreensão da intercepção destes dois 

conceitos conjuntamente poderá fazer sentido teórico, aplicado à prática empresarial de 

marketing para permitir identificar o cerne da questão e o seu conteúdo prático.  

O valor de co-criação reside no facto que os consumidores (clientes) nem sempre são 

criadores de valor, mas que em determinadas circunstâncias o fornecedor do serviço tem a 

oportunidade para co-criar valor com os seus consumidores. Veja-se que a utilidade 
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inserida pelo produtor na forma do produto tangível é um distribuidor de valor que integra 

o serviço oferecido, tal como é originalmente proposto por Vargo e Lusch (2004).  

O marketing não é somente um causador de custos desnecessários - como alguns 

acusavam no início do século XX -, nem tampouco é somente uma função de produção, na 

qual a distribuição de marketing se baseia na transacção, criando tempo, local e posse 

utilitária de bens e serviços e acrescentando valor. Antes pelo contrário, as boas práticas 

de marketing service-dominant propõem ir mais longe na lógica das trocas sociais e 

económicas, possibilitando a co-criação continuada de valor tanto para o produtor como 

para o consumidor, conjuntamente, alargando assim o valor de vida e lealdade do cliente 

para com as marcas, produtos e serviços consumidos e gerando, consequentemente, uma 

melhor qualidade de vida.  

O Marketing enquanto prática tem a sua evolução de uma lógica de bens-dominante 

para uma lógica de serviço-dominante (e.g. os próprios bens/produtos são veículos de 

distribuição de serviço) o que se torna muito útil na actuação no mundo ligado e 

organizado em rede. Neste novo mundo é crítico que as organizações compreendam que o 

marketing já não é uma função de produção independente mas, pelo contrário, uma função 

integrada em rede e dependente dos stakeholders (e.g. todos os interessados), em diálogo 

para a inovação.  

O valor do conceito estratégico de co-criação torna-se neste caso muito relevante dado 

que a perspectiva de criação de valor postula que este não é criado somente pelas 

empresas, mas tendo em conta os clientes e outros stakeholders como parte integrante dos 

recursos de produção da empresa. Mais importante, não só integra os recursos fornecidos 

pela empresa mas também os recursos fornecidos pelo consumidor, e outros recursos 

“ambientais” (i.e. do processo de marketing: fornecedores, concorrência, etc.) para ajudar 

a desenvolver (e.g. co-desenvolver) soluções para os problemas de marketing.  
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Segundo a lógica de marketing Serviço-dominante (S-D), a empresa tem de pensar não 

só em optimizar as suas vendas e lucros, mas como incentivar e apoiar os seus clientes na 

integração dos seus recursos e na co-criação de valor nas suas actividades. Para isto, as 

empresas tem de apresentar um sistema de suporte do serviço muito eficaz para apoiar 

todos os stakeholders, começando pelos clientes, para que seja efectiva e eficiente na co-

criação de valor e qualidade de vida (Vargo e Lusch, 2004). Têm de escutar e dialogar 

com os clientes para a inovação e criação da cadeia de valor da sua oferta no mercado. 

Em resumo, a lógica do paradigma S-D é uma robusta visão holística de evolução da 

teoria de marketing segundo uma nova lógica numa perspectiva aplicada às práticas e aos 

problemas de marketing numa sociedade em rede, always on, dominada pelo serviço.  

O marketing do serviço é, pois, uma função essencialmente interactiva baseada na 

simultaneidade da produção-consumo e na cooperação entre produtores e consumidores.  

Para determinar o valor da qualidade do serviço prestado, parece ser fundamental 

conhecer com precisão e atempadamente (e.g. just-in-time), quais os indicadores (e.g. as 

dimensões e atributos essenciais) que os clientes mais valorizam na avaliação dos serviços,  

e quais as percepções e atitudes geradas pelo desempenho e reputação desse serviço 

(Grönroos,1994, 2010).  

Esta perspectiva pressupõe admitir que a determinação das atitudes que os clientes têm 

acerca de um serviço é uma noção essencial para o controlo da qualidade (Parasuraman et 

al. , 1985; Steenkamp, 1990, Carrillat et al.  2006, 2009).  

Das três dimensões fundamentais da qualidade do serviço: qualidade designada, 

qualidade produzida e qualidade percepcionada, referidas por Chang (1998), a última é 

determinante para o controlo de gestão da qualidade de desempenho, dado que nos 

serviços a inseparabilidade entre produção, distribuição e consumo, as percepções e as 

opiniões dos clientes influenciam directamente a sua qualidade de produção (Eiglier e 
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Langeard, 1987; Brady e Cronin, 2001), para um processo contínuo de co-criação e 

valorização do serviço (Vargo e Lusch, 2004; Gronroos, 2010).  

 A Gestão pela Qualidade  

A qualidade refere-se a uma filosofia aplicada a todos os sectores produtivos, 

preocupados com o trabalho bem feito entregue em momentos de verdade (e.g. os 

momentos em que o produto ou o serviço são consumidos), motivados por uma sociedade 

cada vez mais informada, informatizada e exigente, assim como por uma concorrência 

mais intensa e organizada. O que, em primeiro lugar, se deve discutir é como é que a 

qualidade - definida enquanto (…) um conjunto propriedades inerentes a algo (…), Juran 

(1995) -, se pode conjugar com as tecnologias de informação e comunicação (TIC), com 

os sistemas de informação e com as aplicações de software, sob o ponto de vista das 

características relativas à qualidade dos produtos/serviços, baseadas em necessidades e 

desejos dos clientes, e que, consequentemente, impliquem a sua satisfação.  

Deming (1990) indica que (…)...a qualidade traduz as necessidades futuras dos 

utilizadores em características mesuráveis, sendo que só assim um produto ou serviço 

pode ser concebido e produzido para dar satisfação a um preço que o cliente pagará (…).  

Outras definições relevantes referidas na literatura, Feignbaum (1956), Ishikawak 

(1985), Crosby (1995), ISO (2000), Taguchi (1998, 2005), definem qualidade como (…) 

um conjunto de propriedades ou características de alguma coisa, seja um produto, 

serviço, processo, organização, etc., que a tornem apta para satisfazer necessidades (…).  

Esta definição não só se reflecte nas características de um produto ou serviço, como 

também introduz outros aspectos com impacto no produto ou serviço final.  

Analisando estas definições, o conceito de qualidade que se propõe tem a seguinte 

definição: qualidade é o conjunto de características de um produto ou serviço que tenha a 

capacidade de satisfazer as necessidades e expectativas de um utilizador, permitindo-lhe 
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avaliar o seu valor com base num conjunto de atributos e propriedades intrínsecas, 

perante um marco de referência bem delimitado.  

Neste sentido, as organizações deverão valorizar a gestão pela qualidade total (TQM) 

como um instrumento fundamental, constituído por um conjunto de práticas salientes da 

sua gestão orientada para os resultados e para o cliente, por liderança e perseverança, 

fluxos e processos críticos, envolvimento dos recursos humanos, melhoria contínua e 

inovação, e por alianças de cooperação e de responsabilidade social (Ortiz et al. , 2000), 

isto é, em co-criação (Vargo e Lusch, 2004).  

Os “modelos de excelência” e os protocolos definidos para o seu reconhecimento 

(Malcom Baldrige; Deming; EFQM; BSC-Balanced Scorecard) - aplicados principalmente 

pelas grandes empresas - exigem das organizações uma cultura de “excelência”, top-down, 

que assegure que o sistema de qualidade se dissemine e implante por todas as práticas da 

organização. Isto não significa, que estes sistemas também não devam ser utilizados com 

vantagem pelas médias, pequenas e micro empresas.  

A revisão da literatura sobre o estudo da qualidade nas organizações revela diferentes 

perspectivas, segundo se centrem na procura (e.g. percepção da qualidade), na oferta (e.g. 

práticas de gestão para resultados superiores), ou em ambas, simultaneamente (e.g. 

práticas de gestão para resultados superiores justificados pela elevada interacção com a 

percepção da qualidade e satisfação do cliente).  

Esta “terceira via”, ainda relativamente pouco explorada, consiste em estudar com 

profundidade, por vezes de forma empírica, a relação entre as práticas de qualidade 

desenvolvidas no interior da organização e as percepções e atitudes externas (e.g. a 

qualidade percepcionada), isto é, em última análise, com a satisfação dos seus clientes 

(Maestro et al., 2002).  
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Situa-se também nesta ideia fundamental a presente investigação, a qual analisa a 

possibilidade de sincronizar as medidas de percepção externa da qualidade do serviço (e.g. 

visão do cliente: medidas subjectivas ou soft facts), com as medidas dos parâmetros 

internos de qualidade definidos pela organização para o seu desempenho-ideal (e.g. visão 

da organização: medidas objectivas ou hard facts), por forma a controlar e reduzir os gaps 

(discrepâncias) que normalmente existem na prestação de serviços e que são importantes 

factores de insatisfação dos clientes.  

Para conseguir que o desenvolvimento de um sistema de qualidade possa constituir uma 

vantagem competitiva na área dos serviços, este deve estar constantemente adaptado à 

realidade do mercado (e.g. aos processos pertinentes) e aos objectivos estratégicos de 

melhoria da competitividade (i.e. qualidade do desempenho, fidelização da base de 

clientes, economias de escala, etc.) que o sector deverá atingir - seja, a administração 

pública, a banca, a distribuição, a logística, o turismo, etc. 

Ora, um processo de negócio é um conjunto de actividades, que estando interligadas 

criam valor através da transformação dos inputs (actividades de origem) em outputs 

(actividades de destino), produzindo uma mais-valia. Os processos de negócio devem ser 

decompostos em subprocessos, caracterizados por um conjunto de atributos (actividades) 

que, por sua vez, têm definido metas e objectivos operacionais de desempenho (tarefas). 

Numa organização, do ponto de vista da gestão da qualidade para medir o desempenho 

das actividades há que identificar os Indicadores Críticos de Desempenho (KPI: key 

process indicators). Para isso é necessário: (a) ter pré-definido os processos de negócio; 

(b) ter definido as metas, objectivos e requisitos essenciais da qualidade do desempenho 

pretendido para os processos e actividades de negócio; (c) obter constantes medidas 

qualitativas e quantitativas dos resultados (e.g. de desempenho) comparativamente aos 

objectivos definidos; e (d) conhecer as medidas de variância e os respectivos desvios, dos 
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processos e dos recursos, no cumprimento dos objectivos de curto-prazo (Pires, 2007). No 

entanto, pode-se também, e principalmente, considerar a qualidade como um objectivo 

principal (i.e. meta) de excelência para a satisfação e fidelização dos clientes.  

Para um consumidor (e.g. cliente), a qualidade assenta no seu julgamento sobre a 

excelência geral ou superioridade do serviço e do seu prestador (Grönroos, 1994). Este 

julgamento é uma percepção ou forma de atitude, relacionada, mas não directamente 

equivalente à satisfação - a qual resultará da comparação das expectativas com o 

desempenho efectivamente experienciado (Parasuraman et al. , 1988; Steenkamp, 1990).  

Normann (1988), a quem é atribuída a autoria do conceito “momentos de verdade” 

(e.g. experiências de consumo), indica que numa primeira geração de investigadores o 

estudo da gestão dos serviços tinha por objectivo determinar as especificidades dos 

serviços em contraponto com outros sectores económicos, o que teria originado uma 

segunda geração de investigadores que se focalizaram nas relações dentro da indústria de 

serviços, nos comportamentos organizacionais para o seu fornecimento e na 

conceptualização e desenho, tendo por objectivo uma optimização dos referidos 

“momentos”.  

Com base nestas investigações, a compreensão inicial da qualidade do serviço 

fundamentar-se-ia no “paradigma do serviço” (Gržiniæ, 2007). Nesta concepção um 

gestor de uma organização de serviços visaria fundamentalmente alcançar equilíbrios entre 

(…) os factores humanos e tecnológicos, entre os custos e os lucros, e, principalmente, 

entre a qualidade e a produtividade (…), (Gummesson, 1993), e obter indicadores que 

prevejam o desempenho futuro da organização (Geada, Cruz e Silva, 2012, pág. 21).  

Uma organização com sucesso, identificaria e abordaria constantemente as causas dos 

problemas, potenciais ou latentes, que os seus funcionários encontravam na execução do 

trabalho. Por isso, cada funcionário deverá ser formado para identificar e reportar os 
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problemas que encontra diariamente. A gestão da empresa com os seus funcionários 

deverá trabalhar em conjunto (i.e. por círculos ou comités de qualidade: Value Balanced 

Scorecard, Geada et al., 2012) com suficiente capacidade de decisão e de implementação 

de medidas correctivas e preventivas da ocorrência de problemas antecipados ou 

detectados à posteriori.  

Cada processo de negócio está sujeito a variabilidade, o que é normal, mas deverá ser 

levado constantemente em conta. A variabilidade é um parâmetro que, em termos do 

processamento de inputs em outputs dos processos de serviço, afecta o seu resultado.  

Por exemplo, a qualidade de uma refeição é afectada pela variabilidade da qualidade 

das matérias-primas utilizadas, da qualificação e número de pessoal utilizado na cozinha, 

do tempo de confecção, do custo dos ingredientes, etc. Ora, a manutenção de um padrão 

de qualidade do serviço, adequado e constante, que reduza a variabilidade dos inputs, 

provocará uma elevação da percepção da qualidade do serviço e, consequentemente, da 

satisfação do cliente. No entanto, cada episódio de variabilidade (e.g. desvio do estândar 

de qualidade pre-estabelecido) poderá não ter um impacto linear e imediato no resultado 

(output) desse processo de serviço.  

Assim, os processos de serviço deverão ser constantemente escrutinados, ou seja, serem 

objectiva e constantemente monitorizados quanto ao seu desempenho e tendência para que 

não desçam abaixo do nível mínimo definido pela gestão da organização e esperado (e.g. 

percepcionado) pelo cliente. Se, tendencialmente, o nível mínimo de desempenho não for 

atingido, então esse processo torna-se demasiado oneroso e irracional de manter, tal como 

foi desenhado, exigindo correcções imediatas quanto à sua concepção e aplicação.  

Note-se, que a percepção da qualidade de um serviço é essencialmente construída após 

cada transacção - incluindo o histórico das experiências anteriores - levando o Cliente à 

formação de percepções e atitudes de satisfação (ou insatisfação) mais ou menos 



61 

 

duradouras, relativamente ao prestador do serviço; confirmando ou não, a reputação do 

prestador do serviço (e.g. representação mental acerca da imagem e da promessa que 

efectua). Se existirem fortes discrepâncias (e.g. gaps) na qualidade do serviço, entre o que 

o consumidor pensa que vai obter e aquilo que obtém, após experienciar o serviço, a sua 

insatisfação é acentuada.  

Na literatura a satisfação do cliente é também referida através de dois conceitos 

essenciais: a satisfação específica na transacção e a satisfação acumulada (Boulding et al. , 

1993).  

Os investigadores de marketing concordam que a satisfação é uma medida individual, 

atitudinal relativa à transacção-específica, de avaliação de uma experiência particular com 

a qualidade de certo produto ou serviço (Coulthard, 2004; Boyer e Nefzi, 2009). Neste 

caso, a visão de satisfação como transacção-específica é útil para as experiências 

particulares e de curto prazo com um serviço. Não se observa tal convergência de opiniões 

(Rossi et. al., 1998), quando a discussão recai sobre qual é antecedente: a qualidade 

percebida do serviço ou a satisfação com a transacção-específica.  

Considere-se a visão de Zeithaml et al.  (1990) e de Johnson, Anderson e Fornell 

(1995) entre outros (Cronin e Taylor, 1992; Fornell, 1992; Anderson, Fornell e Lehman, 

1994; Gotlieb, Grewald e Brown, 1994; Dabholkar, Shepperd e Torpe ,2000; Olsen, 

2002), de que a satisfação é cumulativa e resultante de necessidades, experiências 

anteriores e da reputação do prestador do serviço, como um constructo abstracto e 

postcedente da percepção da qualidade do serviço que descreve a experiência total e 

cumulativa comparada de consumo, conforme Figura 1.  
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Figura 1 - Processos psicológicos da satisfação do cliente 

Adaptado: Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990) 

 

A adopção deste conceito de satisfação acumulada contrasta as visões existentes na 

psicologia económica e na investigação mais actual sobre o marketing dominado pelo 

serviço (Vargo e Lusch, 2004, 2006, 2008, 2010), em que a satisfação é equiparada com a 

noção subjectiva de bem-estar (Wärneryd, 1988) e qualidade de vida na economia.  

Onde a satisfação vai para além da utilidade económica esperada e envolve a utilidade 

do consumo pós-compra (Johnson, Anderson e Fornell, 1995). Sob um ponto de vista da 

gestão organizacional, a noção de satisfação acumulada é também mais atraente, porque 

fornece uma indicação mais clara e fundamental sobre o desempenho actual e de longo 

prazo (e. g. sustentabilidade) de uma empresa ou de um mercado.  

Esta mudança nas atitudes do consumidor está em linha com o novo paradigma de 

marketing (Kotler, 2010; Vargo e Lusch, 2004), cujo foco se transfere dos atributos 

funcionais do produto para a experiência holística (e.g. global) com o seu consumo.  

As experiências de consumo passam a ser induzidas pelos fornecedores da experiência 

(i.e. os marketers da marca, produto ou serviço) focalizadas no comportamento social do 

indivíduo, deixando de o ser exclusivamente centradas no marketing individualista de 
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“função-e-benefício” (Klingmann, 2007, p.47), e apela à interacção e diálogo participativo 

para gerar um processo de co-criação e ajuste da oferta de serviço com os consumidores 

(Gronroos, 2010).  

Estudos de mercado tem demonstrado que os clientes insatisfeitos com o desempenho 

do serviço divulgam as suas experiencias a mais de três outras pessoas, potenciando assim 

a redução da base de clientes (TARP - Technical Assistance Research Project, 2011).  

Estes estudos indicam que seis vezes mais pessoas tomam atenção ao relato de uma 

experiência de serviço negativa do que a uma experiencia positiva. O passa-a-palavra é 

uma poderosa arma de devastação e amplificação da reputação de uma marca de serviços 

com forte impacto na credibilidade e eficiência de uma organização para atrair novos 

clientes.  

As expectativas dos clientes actuais também podem ser afectadas, pois estando sempre 

em crescendo, a tolerância que demonstram relativa ao fraco desempenho do serviço é 

inversamente proporcional, sendo elevada a probabilidade dos clientes migrarem para 

serviços concorrentes que veiculem uma percepção de qualidade superior.  

Acontece que os problemas de percepção da qualidade do serviço nem sempre são 

percebidos facilmente pela organização fornecedora. Vinte e cinco por cento dos clientes 

dos clientes estarão em qualquer momento insatisfeitos com o desempenho do serviço a 

ponto de não pretenderem continuar com a sua utilização; no entanto, somente quatro por 

cento apresentam uma reclamação formal (TARP, 2011). Este facto, coloca ao fornecedor 

de serviços um problema relativo à sua proactividade quanto á identificação dos 

problemas e a sua resolução satisfatoriamente. 

Na realidade, os fornecedores de serviços têm frequentemente problemas 

organizacionais que potenciam a não resolução dos problemas que são percepcionados 

pelo cliente, causados por: (1) dificuldades de obtenção de informação atempada e 
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rigorosa acerca das percepções e opiniões dos clientes durante as várias fases dos 

processos de serviço; (2) tempo e esforço de introdução das correcções aos “defeitos” 

detectados para uma efectiva melhoria da qualidade do serviço; (3) incertezas nos 

resultados, ou seja, a dificuldade em controlar os resultados do serviço oferecido, em 

particular após a introdução de correcções aos defeitos encontrados; (4) incerteza na 

qualidade de entrega do serviço, por dificuldades no controle do desempenho dos 

funcionários que frequentemente estão mal formados, desadequados ou mesmo 

desmotivados para a função de primeira-linha de contacto com os clientes. 

De facto, os problemas de qualidade são essencialmente de ordem física (ineficiente 

desenho e/ou funcionamento dos processos de serviço), mas principalmente de ordem 

psicológica (percepções e atitudes dos clientes), sendo a qualidade do serviço fortemente 

dependente do factor humano de percepção da interacção (experiência) cuja natureza é 

algo imprevisível, muito fluída e por vezes heterogénea, sendo muito difícil, por vezes, 

eliminar as raízes dos problemas, da “falta de qualidade” de um serviço. 

Nesta perspectiva um prestador de serviços pode adoptar basicamente duas linhas de 

actuação para a gestão da qualidade do serviço: (a) passiva ou reactiva; (b) estratégica ou 

proactiva. 

No caso da primeira linha de actuação, a qualidade não é considerada um factor 

principal de diferenciação ou vantagem competitiva; a enfâse principal do planeamento e 

controlo passivo do desempenho da qualidade dos serviços efectua-se na minimização das 

causas de reclamação do cliente (por exemplo respeito por condições de higiene e limpeza 

de um hotel, cumprimento dos horários de atendimento, etc) e não na produção efectiva de 

satisfação do cliente através, por exemplo, da reformulação mais estrutural dos processos 

de serviço que podem ter originados as causas da má qualidade do serviço.  
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Quanto ao segundo tipo de atitude organizacional, de uma actuação estratégica ou 

proactiva, a qualidade é utilizada para a diferenciação, reforço da reputação e vantagem 

competitiva da marca de serviços. Neste caso, a qualidade é utilizada como um “driver” 

motivacional prioritário do negócio e de construção da imagem corporativa, para que toda 

a organização se envolva com o cliente e com ele, crie valor e estabeleça diálogos de co-

criação e inovação (Ghobadian, 1994; Vargo e Lusch, 2004), contribuindo assim para a 

sustentabilidade e qualidade de vida da economia em que se insere e da qual depende. A 

tónica obviamente, é a gestão da satisfação do cliente. 

Em resumo, a gestão da qualidade dos serviço passa pela implantação de um sistema de 

qualidade total centrado-no-consumidor (Vargo e Lusch, 2004, 2011), no qual participe 

toda a organização, que permita descobrir atempadamente (e.g. just-in-time) as causas dos 

“defeitos” e estabelecer um estreito diálogo aberto e ininterrupto (e.g. diacrónico) com o 

cliente (always on) tendo por objectivo optimizar e inovar os serviços, os custos e ganhar 

uma estabilização (fidelização) da base de clientes, ou seja, provocar um aumento 

cumulativo da sua satisfação e envolvimento, e consequentemente, conseguir prever a 

cadeia-de-efeitos criando valor em conjunto.  

 O papel das emoções na qualidade dos serviços e na satisfação do cliente  

Segundo Sandy Ng (2011), são várias as investigações que têm demonstrado a 

importância das emoções dos clientes no marketing de serviços (Oliver, 1993, 1997; 

Evrard e Aurier,1994; Lijander & Strandvik, 1997; Chaudhuri, 2006, Mattila e Adreu, 

2008), mas a investigação sobre os antecedentes que as influenciam, positiva ou 

negativamente, e sobre a forma como essas emoções influenciam consequentemente, a 

qualidade dos serviços fornecidos tem sido menos estudada.  

Oliver (1981) define satisfação como um estado psicológico do consumidor resultante 

da confirmação, ou não, das expectativas prévias (razão) se une aos sentimentos (emoção) 
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acerca de uma experiência de consumo.  

Desta definição ressaltam dois componentes da satisfação, um cognitivo e outro 

afectivo. Os consumidores atribuem aos produtos, serviços e às marcas valores racionais e 

emocionais de forma a decidirem sobre as suas escolhas de consumo. Genericamente as 

emoções podem ser analisadas segundo duas categorias: as emoções positivas e as 

emoções negativas.  

As emoções tomam várias formas e manifestam-se segundo diferentes tipos dentro 

destas formas. Segundo Buck (1999) podem consistir: (a) em respostas fisiológicas (i.e. 

ritmo cardiaco, pressão arterial, sudação, lacrimejar, etc); (b) em comportamentos 

espontâneos específicos de coordenação das interacções sociais (i.e. expressões faciais, 

gestos, posturas corporais, etc) muitas vezes de ordem inconsciente; e (c) em afectos 

(Chaudhuri, 2006, pág.5) resultantes de experiências subjectivas, por exemplo após o 

consumo de um serviço, que se manifestam em sentimentos, e eventualmente em 

comportamentos, de alegria, tristeza, ira, medo, inveja, repulsa, prazer, etc. 

As emoções contêm em si estados prévios de predisposição mental e neural (e.g. 

atitudes) derivados de avaliações cognitivas de acontecimentos ou pensamentos (i.e. 

crenças, percepções, etc), mas que possuem uma tonalidade de resposta eminentemente 

psicológica (e.g. de razão e de emoção) baseada no conhecimento obtido pelo 

relacionamento com o meio interno e externo (ambiente) dos indivíduos (Chaudhuri, 2006, 

pág.3). Este estado mental expressa-se frequentemente de forma física e poderá resultar 

em acções específicas (i.e. intenções comportamentais, comportamentos) para o afirmar, 

dependendo da natureza e do significado atribuído pelo indivíduo (e.g. envolvimento) que 

o manifesta (Bagozzi,Gopinath & Nyer; 1999, Frey 2009) e da sua utilidade social, 

presente ou futura (Kahneman, 2006; Chaudhuri, 2006, Frey, 2009).  
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Muitas investigações têm estudado as emoções (e.g. afectos) dos consumidores em 

situações de consumo de serviços segundo uma perspectiva psicossocial da teoria da 

avaliação cognitiva (Nyer, 1997; Ekman, 1999, 2003; Ruth, Brunel & Otnes, 2002, 

Chaudhuri, 2006). Esta situação deve-se ao facto desta teoria conseguir integrar os papéis 

informativo e directivo das emoções na explicação dos comportamentos dirigidos por 

objectivos (Bagozzi, Baumgartner, Pieters & Zeelenberg, 2000). Deste modo, esta 

metodologia permite efectuar boas previsões quer quanto aos antecedentes como quanto 

aos consequentes (postcedentes) das emoções no consumo de serviços.  

Resultados de investigações indicam que a desconfirmação positiva (e.g. serviço 

superior ao esperado) influencia toda a cadeia-de-efeitos da prestação de serviços (Brady e 

Cronin, 2001), as respostas emocionais (i.e. comportamentos de lealdade atitudinal) e a 

satisfação do cliente. Similarmente, o prazer e a excitação também produzem impactos nas 

avaliações do cliente e as suas intenções comportamentais para com o serviço (Bagozzi et 

al., 1999). Por exemplo, o impacto directo do prazer na lealdade do cliente fornece 

informação aprofundada sobre a relação das emoções com o comportamento. 

Tem sido demonstrado que as emoções influenciam significativamente a satisfação do 

cliente (Liljander e Strandvik, 1997; Dabholkar, Shepperd e Torpe, 2000). Outras 

investigações referidas na literatura têm tentado explicar a satisfação pela via cognitiva 

(Oliver, 1980), mas há que reconhecer a importância da componente afectiva 

(Oliver,1993; Wirtz & Bateson, 1999, Chaudhuri, 2006), em particular sobre o consumo 

de serviços turísticos e hedónicos (Bigné e Andreu, 2004; Matilla e Andreu, 2008).  

É conhecido que nos processos psicológicos de avaliação da qualidade dos serviços 

existem duas componentes determinantes e antecedentes das experiencias de consumo: 

uma de cariz afectiva-comportamental - da qual resultam emoções, positivas ou negativas 

– e uma outra, de cariz cognitivo - de que resultam percepções sobre o nível de 
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desempenho do serviço - das quais depende a formação de julgamentos (i.e. atitudes), de 

envolvimento e de intenções comportamentais.  

Estas componentes encadeadas entre si holísticamente formam cognições afectivas (e.g. 

syncretic cognitions, Chaudhari, 2006, pág xi) que influencia determinantemente o estado, 

postcedente, de satisfação do cliente e da sua intenção comportamental de voltar a utilizar 

e/ou a recomendar o serviço.  

A questão essencial reside, em primeira instância, na formação de percepções sobre a 

qualidade de desempenho dos serviços (e.g. experiencias de serviço) as quais dependem, 

em parte, de anteriores experiências e de outras informações colaterais (i.e. passa-a-

palavra) sobre a qualidade de desempenho do serviço.  

Diferentes interpretações e definições do conceito de satisfação têm sido avançadas 

pelos investigadores. Por forma a separar os conceitos de qualidade do serviço e satisfação 

tem sido sugerido na literatura diferentes aproximações. Um primeiro conceito sugere uma 

avaliação cognitiva do serviço, e um segundo conceito afirma ambas as dimensões: 

cognitiva e afectiva (Oliver, 1993, Chaudhuri, 2006).  

 Qualidade percepcionada, contexto intercultural e satisfação do cliente  

A qualidade percepcionada do serviço é um constructo teórico definido na literatura 

como “um julgamento avaliativo de natureza atitudinal” (Olshavsy, 1985; Parasuraman et 

al, 1988; Carman, 1990; Steenkamp, 1990; Cronin & Taylor, 1992; Holbrook, 1994, 

Zhang, Beatty e Walsh, 2008) que sinteticamente apresenta os seguintes traços: (a) é 

formulado pelo cliente (Steenkamp, 1990; Holbrook, 1994); (b) é um julgamento geral de 

carácter global, moldado pela natureza e características dos objectos (Olshavsky, 1985); 

(c) é relativo, ou seja, subjectivo, dado que é determinado pela interacção (e.g. 

interpretação) entre o objecto e o sujeito que o avalia (Steenkamp, 1990).  

Neste sentido, as percepções dos clientes sobre a qualidade do desempenho não se 



69 

 

 limitam ao julgamento sobre as características de um produto ou de um serviço, mas, 

incluem também todos outros elementos susceptíveis de serem percepcionados e avaliados 

pelo cliente, tais como a imagem, o preço, a reputação da marca do produto ou do serviço 

e da organização que o presta, etc. (Olson & Jacoby, 1972; Olson 1977, Gronroos, 1982; 

Olhavsky, 1985; Parasuraman et al.  1988; Bitner & Huber, 1994), e as suas próprias 

experiencias de serviço.  

De notar que, segundo Kotler (2003), a diferenciação processa-se essencialmente por 

quatro das características típicas de um serviço: inseparabilidade, variabilidade, 

intangibilidade e perecibilidade; colocando-se elevados obstáculos para a aplicação 

universal de definições sobre as suas características determinantes e as métricas de 

avaliação, dada a globalização dos mercados de serviços, em particular na Ásia e países 

emergentes (i.e. Brasil, India, China, etc). 

Mais recentemente esta ideia tem sido posta em causa pela corrente de investigação da 

service science, nomeadamente pelo paradigma modelizado pela dominância do serviço 

(Vargo e Lusch, 2004, 2006, 2010, 2011) que afirma que o serviço é dominante mesmo na 

produção industrial, sendo os produtos veículos de distribuição do serviço, que em fluxo 

de co-criação em diálogo com os consumidores gera valor acrescentado para todas as 

partes interessadas.  

Ofir e Simonson (2001) declaram que as avaliações dos clientes sobre a qualidade do 

serviço e as suas expressões de satisfação são inputs críticos para o desenvolvimento de 

eficazes estratégias de marketing.  

A obtenção da satisfação do cliente é hoje, em qualquer sector industrial ou de serviços, 

um incontornável marco das práticas de negócio das empresas orientadas para o 

consumidor quer seja à escala regional, nacional ou global (Szymanski e Henard, 2001, 

Gronroos, 2010).  
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As medidas de satisfação são consideradas um meio para atingir objectivos estratégicos 

- tais como a identificação e segmentação de consumidores, repetição da compra e 

retenção (e.g. fidelização/lealdade) do cliente (Mittal e Kamakura, 2001) -, que afectam os 

lucros da organização e o seu desempenho global no mercado. No entanto, as métricas de 

classificação da satisfação quanto às necessidades e desejos dos clientes, embora sendo 

geralmente reconhecidas como um factor crítico de sucesso, apresentam crescentes 

dificuldades de compreensão e de implementação pelas empresas a nível do mercado 

global dado o contexto industrial e cultural específico (Darling e Taylor, 1996, Seth et al, 

2009; Ostrom et al., 2010).  

Uma abordagem holística tem sido predominante na conceptualização e na medição da 

qualidade do serviço, e tem subjacente, presentemente, uma profunda polémica científica 

ainda não totalmente esclarecida principalmente na sua aplicação no âmbito empresarial 

(Carrillat et al, 2006, 2009; Ostrom, 2010).  

Ora, independentemente do sector de actuação (Llusar e Zornoza, 2002), hoje, parece 

ser evidente a superioridade (e.g. melhor adequação) para efeitos de modelização 

conceptual e comparativa (Jain e Gupta, 2004; Carrillat et al. , 2007) das medidas da 

qualidade dos serviços baseadas somente-na-percepção (Cronin e Taylor, 1992) 

relativamente às métricas baseadas na desconfirmação (Parasaruman et al. , 1987; Cronin 

&Taylor, 1992; Caruana et al. 2000; Brady et al. , 2002), tendo em conta a especificidade 

dos contextos e os factores de nível cultural, social e económico, que não podem deixar de 

ser considerados perante a importância económica e globalização dos serviços.  

Na literatura, surgem importantes avisos sobre a “universalidade” da aplicação de 

conceitos teóricos, modelos e escalas de medida. (…) Os marketers globais terão de ser 

muito cautelosos quanto à adopção de teorias e técnicas que estão somente comprovadas 

nos mercados nacionais (…), Verhage, Yavas e Green, (1990, p. 302).  
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Apesar das causas para a satisfação, ou insatisfação, dos clientes com os produtos e 

serviços serem relativamente universais, existem importantes variações de acordo com o 

contexto, por exemplo, cultural (Schultte e Ciarlante, 1998). Nakata e Sivakumar (2001) 

referem especificamente que (…) as empresas que estendem a sua actividade para além 

das fronteiras nacionais são compelidas a definirem orientações de marketing, 

transversais a um complexo de diferentes culturas nacionais (…) (p. 215).  

Cultura pode ser definida como o somatório de crenças, valores e hábitos geradores de 

normas comportamentais numa determinada sociedade (Yau 1994, p.49). Hofstede (2006) 

define cultura com “a programação colectiva da mente” dos indivíduos, que se manifesta 

em decisões de consumo. Ora, as percepções individuais são (…) filtradas através das 

lentes da cultura, sabendo-se que o desempenho afecta a satisfação e as percepções de 

qualidade do serviço, e que as atitudes e crenças, que são parte integrante da cultura 

nacional ou regional, se reflectem determinantemente nas avaliações individuais sobre a 

qualidade de um serviço e consequentemente na satisfação  (…), Laroche, Ueltschy, 

Abe, Cleveland e Yannopoulos (2004, p. 95).  

Sabe-se que a maioria das investigações sobre a qualidade do serviço e a satisfação do 

cliente tem utilizado indivíduos residentes nos Estados Unidos da América (Spreng e 

Chou, 2002), podendo-se justamente argumentar que essas medidas serão menos 

aplicáveis e significativas noutros contextos e culturas nacionais, levando, 

consequentemente, quando generalizadas a resultados de menor validade e rigor científico.  

Esta cautela deverá ser considerada tanto para produtos como para serviços, (Laroche et 

al., 2004), sendo necessário efectuar mais aprofundadas investigações no sentido de uma 

validação dos instrumentos e métricas sobre a satisfação do cliente em diferentes 

contextos culturais (Ostrom et al. , 2010).  
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Satisfação do cliente, seus antecedentes, postcedentes e métricas  

O sucesso empresarial, tal como aponta Kotler (1999, 2010), depende de um princípio  

fundamental: satisfazer as necessidades do consumidor e com ele dialogar. Verifica-se 

uma mudança estrutural no marketing para alterar o seu paradigma de investigação e 

operacional, de uma óptica de afirmação de bens e serviços baseados na notoriedade 

/diferenciação pela marca, para um modelo centrado no serviço no qual o cliente tem um 

papel pivotal (Lovelock e Gumesson, 2004; Vargo e Lusch, 2004).  

Este facto exige das organizações (produtores e prestadores de serviço) o 

desenvolvimento de competências especializadas, um elevado nível técnico de operação  

(Taylor, 1993) e a entrega de um fluxo contínuo de valor ao cliente (Paterson, Cowley e 

Prasongsukarn, 2006), sem o qual o consumidor não se mantém fidelizado (e.g. leal).  

A qualidade do serviço ao consumidor está forte e positivamente correlacionada com a 

satisfação do cliente, da qual é antecedente (Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1987), e, por 

sua vez, da qual depende criticamente os lucros e o desempenho positivo das instituições e 

das organizações no mercado (Oliver,1981, Fornell, 1992; Mittal & Lassar, 1998; Wong, 

2000, Carrillat, Jaramillo e Mulki, 2009).  

Teoricamente, uma elevada satisfação do cliente aumentará linearmente a sua 

fidelização (e.g. retenção), reduzirá a elasticidade do preço, defenderá dos concorrentes a 

quota de mercado, reduzirá os custos de transacção, as falhas de produção e aumentará a 

aquisição de novos clientes, ajudando assim, a construir uma elevada reputação e imagem 

da marca, do produto, do serviço e da organização no mercado (Anderson, Fornell e 

Lehmann, 1994).  

A satisfação do cliente tem, aliás, um importante papel na gestão empresarial - não 

somente pela influência directa no desempenho e na percepção das organizações (Fornell, 
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1992; Wong, 2000) -, mas porque está fortemente associada com as vantagens 

competitivas das empresas no mercado (Greenland, Coshall e Combe, 2006).  

Na área dos serviços, frequentemente, a Satisfação do Cliente revela se a prestação de 

um serviço está ajustada às necessidades, desejos, expectativas e percepções (e.g. 

representações mentais e sociais do consumidor), (Oliver,1981; Grönroos,1982; 

Parasuraman et al. , 1985; Cronin e Taylor, 1992; Steyn e Schulze, 2003).  

Por isso, a Satisfação do Cliente tem sido utilizada com uma variável dependente crítica 

na avaliação da qualidade do serviço e, consequentemente, do desempenho organizacional.  

Parece razoável afirmar que o constructo de Satisfação do Cliente (CS) possa ser 

considerado um indicador crítico dependente das avaliações dos atributos essenciais da 

qualidade dos serviços com base em indicadores-chave de desempenho (KPI: Key 

Performance Indicators), EFQM (1992), BSC (1996).  

Na literatura é consensual que a primeira componente da satisfação se refere às 

percepções do consumidor sobre a qualidade de um serviço, dos seus atributos essenciais, 

e sobre a confirmação/desconfirmação dos parâmetros de qualidade esperados 

(expectativas); ou seja, principalmente refere-se ao nível esperado - correlacionado com a 

análise do cliente e sobre o que este espera encontrar - mas também, com o mínimo 

tolerável desejado (Zeithmal, 1993). Isto é, refere-se a uma componente essencialmente de 

avaliação cognitiva de ordem comportamental.  

Este facto poderá explicar porque um consumidor se mantém leal (e.g. fidelizado) a um 

serviço, por exemplo, perante a ofertas concorrentes de serviços low-cost (Carrillat et al. 

,2009).  

Deve-se considerar uma segunda componente, de ordem emocional, entendida como 

formativa de atitudes (i.e. satisfação), a qual pode ser tomada como uma variável 

mediadora (Oliver, 1993), ser especificamente controlada e manipulada para conduzir a 
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respostas comportamentais do consumidor (Bagozzi, 1992), tal como demonstraram 

Brady, Cronin e Brand (2002) e Durvasula, Lysonsky Metha e Tang (2004).  

Para além destes aspectos, na literatura também se assinala a questão da equidade da 

justiça experienciada como determinante da satisfação (Fisk & Young, 1985; Oliver & 

Swan, 1989; Zeithmal, 1993); isto é, da percepção do cliente sobre a justiça com que foi 

servido relativamente ao preço pago, ao esforço efectuado e à existência de serviços 

alternativos.  

Todas estas componentes são consideradas como factores antecedentes, formativos da 

atitude de satisfação do cliente, isto é, relativos a aspectos específicos da qualidade do 

serviço, respectivamente, às percepções do nível esperado, do mínimo tolerável e do 

valor/justiça obtida. Menos estudada, mas num nível postcedente (e.g. consequente) da 

satisfação situa-se a questão dos processos de atribuição na determinação da satisfação.  

Assim, após uma experiência de serviço relativamente aos padrões de referência sobre a 

qualidade que o cliente utilizou para a avaliação do serviço, este poderá iniciar um 

processo de busca (e.g. racionalização) das causas do êxito ou do fracasso experienciado, 

sendo mais frequente esta identificação de causas quando a confirmação é negativa (e.g. 

ficou aquém do mínimo esperado), o que afectará o seu comportamento futuro (e.g. 

intenção) de utilização e recomendação desse serviço (Foulkes, 1984).  

Em resumo, na avaliação da qualidade de um serviço devem ser considerados os 

aspectos antecedentes e os postcedentes formadores da satisfação, enquanto atitude 

resultante de todas as transacções efectuadas e do impacto da comunicação, mediática e 

interpessoal (passa-a-palavra). 

De facto, Anderson, Fornell e Lehman (1994) propõe, pelo menos, duas perspectivas na 

definição de satisfação do cliente (CS). A primeira, é uma perspectiva de transacção 

específica, a qual se refere à percepção ou avaliação da qualidade, ou, à importância 
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atribuída e à avaliação (subjectiva) que o consumidor faz da transacção de serviço acerca 

do desempenho de atributos-chave do serviço - baseada no nível esperado -, que são 

geradas no local e no momento específico da transacção (transaction-based). A segunda, 

perspectiva diz respeito à satisfação acumulada e à sua confirmação-desconfirmação, ou 

seja, à memória do consumidor constituída a partir do histórico acumulado de todas as 

transacções ou experiências anteriores e dos efeitos precedentes de reputação do serviço 

(e.g. imagem de marca comunicada, passa-a-palavra, norma subjectiva, etc.), 

potencialmente geradores de atitudes e comportamentos mais ou menos positivos e 

duradouros relativos à credibilidade/promessa da organização prestadora do serviço.  

Vários autores (Teas, 1993; Cronin & Taylor, 1992) têm vindo a apontar a relevância 

da percepção dos consumidores sobre a qualidade do desempenho do serviço 

(performance), como estando concentrada num pequeno número de itens ou atributos 

essenciais do serviço e da sua importância relativa. Este facto indica que, por exemplo, no 

caso de existir um desempenho elevado destes atributos, o consumidor poderá, por vezes, 

formar uma percepção inferior acerca da qualidade de um serviço - dadas as altas 

expectativas ou as memórias experienciais prévias que evoca - comparativamente aquela 

que, perante um mais baixo desempenho de atributos não essenciais poderá ser gerada por 

percepções mais elevadas que possui (e.g. representações mentais e sociais) acerca da 

qualidade desse serviço. 

Note-se que a aplicação pela organização dos “mais correctos” (e.g. mais ajustados e 

importantes) parâmetros críticos de qualidade, ou seja, dos estândares de desempenho de 

um serviço, poderá originar nos clientes uma determinada percepção - positiva ou negativa 

- sobre o desempenho do serviço prestado; logo, a concepção e definição desses 

parâmetros sobre os atributos essenciais do serviço deverá ser fundadamente concebida e 

constantemente medida, de forma tão abrangente, rigorosa e atempada quanto possível, de 
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modo a que o prestador do serviço possa controlar e corrigir os desvios detectados 

relativamente aos KPI ideais que definiu, potenciando assim a máxima satisfação e 

contribuindo para a intenção de voltar e recomendar e, consequentemente, de fidelizar a 

sua base de clientes.  

Revela-se pois, fundamental para a sobrevivência no mercado que as organizações 

identifiquem, e ajustem a todo o momento, os seus atributos essenciais desejados pelos 

clientes -, ou seja, os aspectos do serviço mais valorizados pelos consumidores a todo o 

momento (e.g. com maior importância atribuída), obtendo medidas do desempenho desses 

atributos e da satisfação gerada (Salazar et al. , 2005), decidindo sobre a modelização 

estrutural e escalas métricas mais adequadas para o controlo, de modo a se atingir uma 

maior precisão e rigor quanto aos níveis de desempenho, permitindo ajustarem em 

contínuo e tempo útil a qualidade dos serviços prestados.  

Daqui se justificaria plenamente o recurso de processos inovadores suportados pelas 

novas tecnologias, nomeadamente para a criação e implementação de dispositivos 

métricos avançados para uma execução abrangente, atempada e rigorosa dessas medidas 

de controlo e gestão do desempenho.  

Mas, a análise poderá ir mais além definindo quadros operacionais segundo uma visão 

sincrónica de medidas objectivas (estândares de qualidade da empresa) e de medidas 

subjectivas (percepções e atitudes do cliente), estabelecendo diálogos para a melhoria 

contínua do desempenho, por incorporação expedita, por exemplo, de sugestões e 

reclamações nos processos de ajustamento do desempenho (co-criação). 

Note-se que as diferentes abordagens teóricas centradas predominantemente nos 

processos (processes) mais do que nos resultados (outcomes), têm gerado uma vasta 

polémica científica, ainda não totalmente resolvida (Gronroos, 1982; Anderson,1992, 

Brady e Cronin, 2001).  
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Esta polémica contrapõe a pertinência de cada abordagem para uma maior eficácia e 

rigor na construção de modelos e medidas com suficiente robustez e fiabilidade estatística 

das propriedades psicométricas das escalas utilizadas no controlo de qualidade dos 

serviços, (Carman, 1990; Cronin e Taylor, 1992; Bourman e van der Wiele,1992; Babakus 

e Boller, 1992; Teas, 1993; Brown et al. , 1993; Iacobucci,1994; Smith,1995; Jain e 

Gupta, 2004, Coulthard, 2004, Vargo e Lusch, 2008, 2010, Ostrom et al. , 2010).  

Assim, analisando os paradigmas centrais de investigação da qualidade do serviço 

pode-se considerar segundo duas perspectivas conceptuais: a das escolas Nórdica e 

Americana (ou anglo-australiana, segundo Brito, 2011) para definição dos procedimentos 

e das métricas de avaliação da qualidade do serviço. A primeira utiliza termos categóricos, 

no pressuposto que a qualidade do serviço é essencialmente avaliada pelos consumidores 

em função dos resultados (outcomes) e das interacções experienciadas com os funcionários 

com quem contactam; a segunda escola, preconiza a utilização de termos descritivos 

(processos).  

Estas correntes metodológicas aparentemente antagónicas, são de facto complementares 

(Brady e Cronin, 2001), pois identificam como principais modelos operacionais, 

respectivamente: (a) o modelo da Qualidade do Serviço (Grönroos, 1982, 1984, 1994; 

Gržiniæ, 2007), (b) o modelo da Satisfação do Cliente (Fornell, 1980, 1992, 1996) - quer 

seja, (b.1) com base no paradigma da desconfirmação (Oliver, 1980, 1981; Parasuraman et 

al.  1985; Zeithmal et al. , 1988; Haywood-Farmer,1988; Borgowicz et al. , 1990; Cronin 

& Taylor, 1992; Mattsson, 1992; Teas,1993; Readman & Mathews, 1998; Spong & 

Mackoy, 1996; Philip & Hazçett, 1997, Brady, 2001.) - demonstrada pelo Modelo 

Conceptual da Qualidade do Serviço -; quer seja, (b.2) com base na avaliação pela 

percepção “somente-pelo-desempenho” (Cronin & Taylor, 1992, 1994; Brady et al. ,2002; 

Landrum, Prybutok, Zhang e Peak, 2009).  
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De um conjunto de dezanove modelos para a Qualidade do Serviço referidos na 

literatura (Seth et al. , 2005) pode-se sintetizar as abordagens conceptuais segundo os 

objectivos operacionais que apresentam.  

Sinteticamente nestes modelos analisados referem-se questões relativamente:  

a) ao mercado e ao cliente  

b) à motivação dos funcionários (e.g. clientes internos)  

c) ao esclarecimento dos conceitos e factores de compreensão  

d) às medidas mais efectivas (i.e. just-in-time) e do sistema de obtenção de informação  

   de retorno (feedback).  

e) à eficiência dos sistemas de “customer care” e sua implementação.  

Verifica-se na literatura que o tema da Qualidade do Serviço é muito rico em definições 

contextuais, modelização e tipo de medidas (Seth et al., 2005, p.915).  

Mais recentemente, desde 2004, que tem sido objecto de importantes propostas com 

novas lógicas de investigação - principalmente induzidas pela tentativa de integrar na 

investigação a questão do papel das novas tecnologias, do contexto multicultural, da 

globalização e da predominância dos serviços na economia mundial -, propondo novos 

paradigmas conceptuais (i.e. Lovelock e Gummesson, 2004; Vargo e Lusch, 2004, 2006; 

Parasuraman, 2005). 

Muitas e diversas são as perspectivas e as metodologias que têm sido utilizadas pelos 

investigadores nos últimos trinta anos sobre a qualidade do serviço. Resume-se em 

seguida, cronologicamente para o período inicial de 1993 a 2003, as principais abordagens 

científicas de modelização da qualidade do serviço:  

-  da qualidade bipolar do serviço (técnica e funcional), atribuído a Gronroos, 1984. 

- das discrepâncias (gaps) das expectativas-percepção (E-P) qualidade do serviço, com 

estrutura RATER (escala SERVQUAL), atribuídos a Parasuramann et al. , 1985. 

- dos atributos da qualidade do serviço, como os anteriores também fundado na 

desconfirmação, de Haywood-Farmer, 1988. 
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-  da síntese das percepções geradas sobre qualidade do serviço (técnica e funcional), 

mas baseado na influência externa (passa-a-palavra, publicidade, reputação) e na 

perspectiva da actividade organizacional, atribuído a Brogowicz et al, 1990. 

-  das medidas somente-pelo-desempenho e importância atribuída (E x I) à qualidade do 

serviço, derivado do gap model, com uma estrutura RATER (escala SERVPERF), 

proposto por Cronin e Taylor, 1992. 

- do valor ideal, baseado também nas expectativas tratadas enquanto crenças como 

estândar de avaliação, atribuído a Mattsson, 1992. 

-  do desempenho avaliado e da qualidade normativa, proposto por Teas, 1993. 

-  do alinhamento IT(Information technology), Berkeley e Gupta, 1994. 

- dos atributos e afecto global, para as situações de auto-serviço, proposto por 

Dabholkar, 1996. 

- da percepção da qualidade e da satisfação, baseado nos conceitos de congruência e 

desconfirmação de expectativas, de Spreng e Mackoy, 1996. 

- da hierarquia tripartida de níveis de serviço (PCP), proposto por Philip e Hazktt, 1997. 

- do valor percebido no serviço de retalho, atribuído a Sweeney et al. , 1997. 

- da qualidade, valor percebido e satisfação do cliente (pós-transacção), por Oh, 1999. 

- dos factores antecedentes, consequentes e mediadores, atribuído a Dabholkar, 2000. 

- da qualidade do serviço interno, baseado no gap model, por Frost e Kumar, 2000. 

- da DEA (data envelop analysis) da qualidade interna, de Sotenou e Stavrinides, 2000. 

- de internet banking, desenvolvido por Broderick e Vacirapornpuk, 2002. 

- do CLV (customer lifetime value) relativa à métrica do valor do cliente (customer 

equity), desenvolvido inicialmente por Rust et al.  (2000). 

- das opções de base IT, Zhu et al. , 2002. 

- da qualidade de e-service, atribuído a Santas, 2003. 

Em resumo, para esta fase de desenvolvimento da investigação - designada por Racing 

Ahead /Looking back, segundo a tipologia referida por Moussa e Touzani (2005), os 

modelos de qualidade apresentados podem ser classificados de acordo com a sua 

metodologia de abordagem: 
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(a) Modelos das Discrepâncias (Gap Models), que utilizam as discrepâncias (P-E) ou 

uma abordagem modificada do conceito, baseados fundamentalmente na escala 

SERVQUAL; 

(b) Modelos alternativos, que diferem dos modelos de discrepância. 

Se analisarmos de acordo com os objectos e temas de investigação, podem classificar-

se conforme: 

(c) a relação entre os vários constructos (atributos) de serviço (variáveis de percepção); 

(d) o papel da tecnologia (i.e. IT) na qualidade do serviço (EFM, Ponto-de-venda, etc.); 

(e) as métricas aplicadas (tipo de escalas e medidas relacionadas). 

Quanto à fase Airborne (Moussa e Touzani, 2005), de 2004 à actualidade, derivada 

essencialmente da nova corrente paradigmática de investigação "Science Service, 

Management and Engeneering", destacam-se os modelos: 

- Service-dominant logic (SDL), proposto por Vargo e Lusch (2004, 2006, 2008, 2010). 

- Rental /access (RAP), proposto por Lovelock e Gummesson (2004, 2007).  

- E-S-QUAL, escala para avaliação da qualidade do serviço electrónico (e-SQ), 

desenvolvida por Parasuraman et al.  (2005). 

Nota-se na literatura que existem poucas referências quanto aos tempos de recolha das 

medidas que estas modelizações propõem para as métricas da qualidade do serviço, as 

quais normalmente consistem em apuramentos pontuais (e.g. estudos transversais) ou 

experimentais, o que se afigura evidentemente insuficiente dada a necessidade de se 

analisar em contínuo, longitudinalmente por séries temporais previsionais (e.g. séries 

estocásticas diacrónicas), a qualidade do serviço prestado, tal como se advoga nesta tese e 

se tem vindo a demonstrar.  

As medidas contínuas (e.g. diacrónicas) são geradoras de métricas mais robustas e 

potentes (estocásticas), mais rigorosas e fiáveis para a análise e interpretação dos 
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resultados. Por outro lado, também permitem disponibilizar mais atempadamente (e.g. just 

in time) indicadores úteis para a gestão operacional. 

Metodologicamente os modelos referidos na literatura propõem maioritariamente, a 

aplicação de escalas métricas multi-item por métodos quantitativos, como se pode 

constatar da anterior cronologia de acontecimentos, quer através da metodologia das 

discrepâncias (e.g. gap-analisys), quer baseadas somente-na-percepção dos aspectos 

essenciais (e.g. factores e dimensões), quer nos aspectos mais ou menos emocionais dos 

clientes acerca da qualidade do serviço. Nalguns casos as avaliações perceptivas são 

ponderadas pelas medidas de importância atribuída (P x I), (Cronin et al. , 2002; Jain e 

Gupta, 2004). Quase todos são modelizados segundo estruturas multidimensionais, sendo 

a resolução a cinco dimensões (RATER) a mais referida, apesar de se constatar ser muito 

difícil a sua replicação em diversos contextos industrias e culturais de serviço 

(Parasuraman et al, 1994, Cronin & Taylor, 1992, 1994; Brady et al. ,2002, Jain e Gupta, 

2004; Carrillat et al.  2009).  

A recente evolução da investigação do Science Service aporta algum esclarecimento 

sobre esta polémica que propõe uma nova disciplina científica de abordagem do marketing 

e da qualidade do serviço, na medida em que se fundamenta em ciência fundamental, pois 

ao propor modelos, teorias e aplicações para a produção de (fluxos) inovação, 

concorrência organizacional e qualidade-de-vida através da co-criação de valor (Ostrom et 

al. , 2010, Lusch e Webster, 2011), altera o paradigma conceptual de abordagem sobre o 

serviço e o desempenho da qualidade.  

Ora, é justamente nesta linha que a presente investigação argumenta, no sentido de uma 

economia colaborativa para a qualidade de vida, ao serviço dos cidadãos e não o oposto, 

onde actualmente nos encontramos. 
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Medidas da qualidade do serviço na indústria hoteleira  

O elevado nível concorrencial no mercado turístico e hoteleiro implicou o 

desenvolvimento de sistemas técnicos de gestão da qualidade - normalmente designados 

por TQM (Total Quality Management) -, nos quais se podem integrar os sistemas 

tecnológicos do tipo dinâmico de recolha por módulos de informação com retorno e/ou 

diálogo, designados por EFM (Entreprise Feedback Management), inseridos nos processos 

técnicos organizacionais normalmente designadas por ERP (Entreprise Resources 

Planning). As organizações hoteleiras ao adoptarem estes sistemas de gestão utilizam, no 

entanto, diferentes aproximações adaptadas às suas condições específicas e objectivos de 

negócio. 

Ora, sabendo-se que na indústria hoteleira em particular existe uma relação de 

causalidade acentuada entre qualidade do serviço e satisfação do cliente (Gržiniæ, 2007; 

Brady e Cronin, 2001 Cronin e Brady, 2001; Brady, Cronin e Brand, 2002), é muito 

importante que a gestão do hotel monitorize dinâmica e constantemente a sua actividade, 

em tempo útil, e assim, detecte as discrepâncias do seu desempenho e proceda às 

respectivas correcções o mais rápida e eficazmente que for capaz.  

Nesta perspectiva, existem quatro principais discrepâncias de serviço (gaps) que podem 

ocorrer frequentemente na concepção, gestão e operação dos processos de serviço de uma 

estrutura hoteleira. 

Um primeiro gap - do conhecimento - que resulta fundamentalmente de uma deficiente 

informação sobre o consumidor e o mercado; isto é, e sobre as expectativas (atitudes e 

percepções) dos clientes e sobre a efectiva procura do mercado (necessidades, desejos e 

tendências).  

Um segundo gap - dos efeitos da comunicação com o cliente - que resulta 

principalmente de uma insuficiente informação de retorno (feedback) e de possíveis 
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equívocos de interpretação acerca das percepções e das avaliações dos clientes sobre as 

experiências de consumo.  

Um terceiro gap - do fluxo de informação - que resulta principalmente de um 

ineficiente fluxo de informação até à gestão decisória do hotel (i.e. demasiadas camadas de 

filtração e de análise da informação recolhida junto dos clientes até ser conhecida pela 

estrutura de gestão do hotel).  

Um quarto gap - da melhoria contínua - resultante principalmente de uma ineficiente 

reacção; ou seja, da correcção desatempada e/ou desadequada dos defeitos detectados 

relativa aos processos de serviço e, também, da tardia comunicação aos clientes sobre as 

melhorias/ajustamentos efectuados. 

As empresas hoteleiras tentam detectar estas discrepâncias de serviço através de, por 

exemplo, inquéritos de satisfação do cliente os quais normalmente são executados 

pontualmente e não de forma contínua - dados os custos e meios requeridos pelas vias 

tradicionais, não tecnológicas, de recolha de informação -, sendo analisados 

frequentemente dias ou semanas após a sua recolha.  

Este facto, retira muita da capacidade de assegurar uma avaliação representativa e 

eficaz das percepções, atitudes e opiniões da sua clientela e, consequentemente, são 

incapazes de responder atempadamente (e.g. just-in-time), finalidade última para a qual 

esses processos de recolha sistemática de informação foram implementados junto dos 

clientes. Na sua maioria não aplicam processo de co-criação para o desenvolvimento do 

negócio. Ora, é pelo Diálogo Always On que este potencial poderá ser plenamente 

libertado. 

De forma a se atingir uma racionalidade económica, técnica e funcional, os sistemas de 

gestão pela qualidade exigem, em geral, que as metas e os critérios de avaliação da 

excelência do desempenho se efectuem através de métricas objectivas, - nomeadamente 
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através de um sistema classificativo de atribuição de pontuações-objectivo (i.e. normas 

ISO 9001) -, mas também, concomitantemente, exigem métricas subjectivas relativas à 

percepção, atitude e opinião dos clientes.  

Na indústria hoteleira em particular, a frequente irregularidade dos processos de serviço 

(i.e. faltas ao serviço do pessoal previsto para certas funções, operacionalidade, taxa de 

ocupação do hotel, etc.) exige que este sistema de controlo seja aplicado com extrema 

acuidade, rigor e ininterruptamente.  

Assim, quando se avalia a qualidade do serviço na hotelaria deverá considerar-se, em 

primeiro lugar, os processos internos ligados á produção do serviço (medidas objectivas ou 

hard facts), e, em segundo lugar, os processos externos (medidas subjectivas ou soft facts) 

essencialmente correlacionados com a percepção do cliente sobre a qualidade do 

desempenho do serviço. Note-se que um procedimento operacional com os mesmos 

fundamentos é referenciado na literatura (Servuction: Eiglier e Langeard, 1987;  Boyer e 

Nefzi, 2009). 

Estas análises devem ser constantemente comparadas com os dados obtidos por vários 

outros operadores hoteleiros de perfil similar (e.g. boas práticas de benchmark), para que 

possam indicar a relatividade dos desvios quanto ao desempenho médio do sector de 

negócio. Para isso, torna-se fundamental a montagem de dispositivos de base tecnológica e 

científica que, em contínuo, possam fornecer medidas eficazes (e.g. relevantes, válidas e 

em tempo útil) de controlo (percepção da qualidade, satisfação, intenção comportamental, 

sugestões e reclamações, etc) sobre o desempenho do serviço da unidade hoteleira e da sua 

concorrência sectorial e geográfica (Brady e Cronin, 2001, Seth et al. , 2005).  

A qualidade do serviço e a satisfação do cliente na gestão hoteleira  

Por definição, as actividades no sistema hoteleiro são de natureza heterogénea. Uma 

organização hoteleira caracteriza-se por um conjunto de prestações de serviço claramente 
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diferenciadas, que estão principalmente dedicadas às actividades de alojamento e 

restauração e que contribuem individualmente para a rentabilidade da empresa.  

A hotelaria tem como função principal o alojamento acoplado ou não, ao fornecimento 

de outros serviços, tais como o aluguer de salas, o transporte de bagagens, o fornecimento 

de refeições e de bebidas, a facilitação de instalações para encontros e reuniões de 

negócio, etc. Para este efeito, os hotéis devem transformar alguns inputs (instalações, 

alimentação, recursos humanos, etc.) em serviços (outputs) que o cliente necessita e/ou 

deseja.  

Por forma a atingir esta transformação, um hotel deverá adoptar processos de gestão da 

qualidade do serviço que permitam melhorar a concepção, a oferta e controlo dos serviços 

que presta e logo, da sua competitividade empresarial no mercado. 

Uma empresa hoteleira ideal será aquela que consiga obter uma elevada eficiência de 

gestão (e.g. elevadas taxas de ocupação e rentabilidade, com clientes satisfeitos) mediante 

uma correcta estruturação e controlo dos seus custos relativos às vendas (i.e. número de 

funcionários, promoção, marketing, etc.), conjugada com uma adequada política de preços 

vinculada à oferta de elevados níveis de qualidade do serviço (e.g. excelente relação 

qualidade-preço).  

Deste modo esta empresa-ideal apresentará ao mercado consumidor uma filosofia de 

negócio-serviço totalmente orientada para o cliente, com grande flexibilidade para atender 

às necessidades actuais e potenciais dos seus clientes. As prestações de serviço 

(desempenho da qualidade) deverão ser optimizadas, nomeadamente através do recurso a 

técnicas de gestão e de tecnologias avançadas, com base numa excelente harmonização 

entre os recursos humanos (serviço intangível) e o serviço tangível, isto é, os recursos 

físicos (i.e. quartos, restauração e bar, equipamentos, limpeza, comodidade, animação, 

conforto e segurança, resposta a reclamações e sugestões, etc).  
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De um modo geral, os serviços hoteleiros podem fixar-se dentro do seguinte 

referencial: empresas dedicadas de modo profissional ao alojamento de pessoas com 

oferta ou não de outros serviços complementares.  

Estas actividades distinguem-se de outras nas organizações industriais e comerciais 

pela natureza específica e personalizada dos serviços que exercem e pela existência da sua 

actividade principal (e.g. a venda de alojamento), perecível, pois é “servida-ao-momento”, 

a qual varia em função da dimensão física do hotel, das características da sua clientela, dos 

serviços oferecidos, da época do ano, etc. 

Esta natureza específica do negócio configura assim, um conjunto de características 

específicas para o sector. O conhecimento destas características pode ser considerado um 

passo obrigatório para o sucesso na implementação de um modelo de gestão da qualidade 

do serviço que se adapte às peculiaridades que envolvem este tipo de organização e do seu 

processo produtivo.  

Classicamente destacam-se as seguintes seis principais características diferenciadoras 

dos serviços hoteleiros:  

1. É um serviço instantâneo e não armazenável (e.g. não há stock dado ser produzido  

e consumido inteiramente no momento da entrega) o que implica a venda de toda  

a capacidade de produção diariamente, sendo considerada perdida a capacidade  

não colocada.  

2. É um serviço não transferível para o cliente, dado que o local de produção é o 

local de consumo. O serviço é prestado somente no local de transacção, sendo o 

cliente que se deve deslocar ao local de consumo para que o serviço se possa 

efectuar. A actividade da empresa centra-se essencialmente no serviço ao  

cliente adaptada às circunstâncias e aos constrangimentos físicos - de tempo e  

espaço - do local de prestação do serviço.  



87 

 

3. É um serviço de oferta rígida, pois tem restrições de produção, não sendo possível  

aumentar a produção dada a capacidade física limite de quartos de que um  

hotel dispõe em cada local. Se houver um aumento da procura de alojamento o  

hotel não poderá no curto-prazo satisfazer esse incremento.  

4. É um serviço diversificado, pois é necessário oferecer uma diversidade de outros  

serviços complementares muito importantes para captação da clientela. Exige- 

se uma elevada flexibilidade e capacidade da produção de serviços  

diversificados e integrados na cadeia de valor, como por exemplo: ginásio, desportos,  

lavandaria/engomadoria, aluguer de viaturas, troca de divisas, etc.  

5. É um serviço com uma elevada heterogeneidade da oferta. Note-se que nalguns  

hotéis pode-se solicitar um jogo de ténis ou de golfe, utilizar um serviço de  

minibar nos quartos ou de cafetaria 24 horas (room-service), serviço de  

massagista ou de fisioterapia, de guia turístico, etc.  

6. É um serviço essencialmente intangível mas também, simultaneamente de  

consumo imediato e contínuo - tal como a maioria dos serviços em geral -, o  

que coloca em evidência a questão do nível de qualidade do contacto entre os  

recursos humanos e os seus clientes (e.g. nível da experiência de serviço  

 proporcionada).  

Este último aspecto é decisivo para o sucesso competitivo de um hotel, dado que os 

momentos de verdade (e.g. experiências de transacção do serviço) se processam intensa e 

continuamente, de forma prolongada, ao longo de todo o tempo da estadia de um hóspede 

do hotel.  

De facto, qualquer pequena falha (i.e. falta de pessoal, de cortesia, de atenção ou de 

capacidade de resposta) no contacto constante do pessoal com os hóspedes implica 
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necessariamente consequências negativas sobre a percepção da qualidade do serviço 

prestado, com implicações alargadas na quebra da satisfação do cliente com o hotel.  

É particularmente importante estar atento e reagir a tempo adaptando a oferta à voz do 

cliente (i.e. aos seus desejos, necessidades, gostos culturais, expectativas, reclamações e 

sugestões, etc.), pelo que será essencial criar estruturas (e.g. processos e rotinas) de escuta 

activa do cliente (e.g. obtenção de informação em diálogo contínuo), nomeadamente 

através dos recursos tecnológicos avançados, presentemente disponíveis.  

Nos processos de controlo de qualidade dos serviços hoteleiros - mas também noutros 

tipos de prestação de serviço - há que dar suficiente relevância aos soft-facts (aspectos 

subjectivos), como por exemplo, as percepções dos clientes sobre a qualidade de 

desempenho do serviço as suas atitudes (satisfação) e as expressões emocionais 

(fidelização), em sincronia com os hard-facts (aspectos objectivos) definidos para a gestão 

dos protocolos normativos da operação para a qualidade do serviço e funcionamento 

hoteleiro.  

Realce-se o facto de que num sistema de qualidade total devem-se considerar como 

elementos fundamentais para o óptimo funcionamento e aceitação de um produto ou de 

um serviço, os seguintes pressupostos operacionais:  

- a inexistência de defeitos ou erros na produção; 

- o controlo durante todo o processo de produção - e não somente a posteriori; 

- a reinicialização (e.g. reformulação) do processo produtivo quando se observe uma  

  falha, de forma a corrigir a repetição desse defeito e a eliminação das causas; 

- a monitorização da produção por intermédio de um sistema rigoroso, contínuo e 

  operacional.  

Ao implementar um sistema de controlo de qualidade, um estabelecimento hoteleiro 

deverá ter em conta, em primeiro lugar, as expectativas ou anterior experiência do cliente, 

que está fortemente correlacionada com os atributos essenciais do desempenho da 
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qualidade do serviço mais valorizados (e.g. mais importantes). Por exemplo, a cortesia, a 

prontidão, o conforto, a limpeza, etc. A qualidade de um estabelecimento hoteleiro 

dependerá assim, essencialmente da qualidade do serviço do pessoal envolvido dado que 

excelentes equipamentos (e.g. qualidade técnica, segundo Gronross,2000) não garantem 

por si só a qualidade do serviço e a satisfação do cliente. 

A qualidade do serviço hoteleiro estará fortemente correlacionada e dependente da 

qualidade técnica e do nível de desempenho da interacção do seu pessoal com os hóspedes 

(i.e. cortesia de atendimento, rapidez, satisfação de necessidades, acessibilidade aos 

serviços, etc.) 

O controlo permanente pela forma (e.g. desempenho percepcionado) e pelo conteúdo, 

isto é, o grau de qualidade na prestação do serviço (i.e. cumprimento da promessa de 

serviço), validará ou não junto do cliente, o nível de qualidade de desempenho pré-

estabelecido pela organização.  

A necessidade principal da gestão de um hotel centra-se pois, na obtenção de 

informação relevante, atempadamente, que forneça uma visão suficientemente 

esclarecedora sobre a percepção, o “estado-de-espírito" e as contribuições dos seus 

clientes acerca do desempenho do serviço que presta, o que permitirá, em diálogo (i.e. co-

criação) e em tempo-útil tomar as decisões mais adequadas sobre as medidas correctivas 

necessárias para a melhoria contínua dos processos de serviço. 

Subjacentes a qualquer processo de gestão da qualidade estão os referenciais sobre 

sistemas ou modelos da qualidade a adoptar. A modelização da qualidade aponta para dois 

grandes campos de referenciais: (a) sistemas de garantia da qualidade, conducentes a 

processos de certificação; e (b) sistemas de qualidade total ou de excelência, que 

envolvem a medição das percepções dos clientes sobre o desempenho do serviço.  
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A avaliação e o controlo dos processos de trabalho são as questões mais sensíveis na 

gestão hoteleira. A nível internacional destaca-se, por exemplo, em Espanha, o Instituto 

para la Calidad Hotelera (ICHE), constituído em Fevereiro de 1997, que tem por missão 

impulsionar o desenvolvimento qualitativo do sector hoteleiro constituindo a infra-

estrutura básica de um Sistema de Qualidade do Alojamento (SQA).  

Este Instituto desenvolveu em cooperação com a administração pública e outras 

entidades envolvidas no fomento da qualidade e no desenvolvimento das acções 

necessárias de promoção e implementação da qualidade, um conjunto de recomendações 

técnicas para a gestão e melhoria da qualidade nas empresas hoteleiras, através de um 

sistema objectivo e normalizado tendo em vista a criação de uma Marca de Qualidade: 

Marca de Qualidade (Q) que identifica junto dos stakeholders (i.e. consumidores, 

fornecedores, empregados, etc.) os estabelecimentos que cumprem os níveis exigidos pré-

definidos. Trata-se de uma marca cujas características salientes (DNA) são o prestígio, o 

carácter diferenciador, o rigor e a credibilidade.  

Na maior parte dos países, incluindo Portugal, utilizam-se sistemas de classificação por 

atribuição de estrelas para a identificação dos hotéis, o que tem consequências junto do 

consumidor quando opta por um sistema que lhe é mais familiar, lhe oferece garantia de 

qualidade e é inspirador de maior confiança.  

Ora, a hotelaria, em geral, ao adoptar e divulgar publicamente os padrões classificativos 

do seu estatuto e desempenho, torna mais acessível a obtenção de informação rigorosa 

sobre a sua actividade e reputação, representando um estímulo à percepção e expectativas 

dos clientes e, consequentemente, implicando um reforço para a melhoria contínua da 

qualidade do serviço prestado e para a inovação em co-criação.  
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Controlo de qualidade na hotelaria - escalas SERVQUAL e SERVPERF  

Como já referido, o controlo da percepção da qualidade do serviço e da satisfação do 

cliente baseia-se na obtenção de métricas confiáveis e válidas para o desempenho da 

qualidade do serviço, operacionalizadas por dois principais instrumentos de medida: a 

escala SERVQUAL e a escala SERVPERF (Brady e Cronin, 2001, Coulthard, 2004, Seth 

et al., 2005).  

O primeiro, proposto por Parsuraman et al. (1985, 1988), fundamentou-se 

originalmente em dados recolhidos junto das indústrias de serviços norte-americanas: 

reparação e manutenção de electrodomésticos, banca, cartões de crédito, mediação de 

seguros e empresas de telecomunicações; o que, por este facto, representa desde logo uma 

limitação da universalidade da escala. Para este efeito, desenvolveram a partir de 

investigação qualitativa, um dispositivo com 97 itens de medidas exploratórias de 

atributos de qualidade do serviço. Depois de eliminados os atributos (itens) com baixa 

correlação entre si, extraíram cinco dimensões avaliativas, ou factores, que nomearam: 

tangibilidade, credibilidade, garantia, resposta e empatia (RATER no acrónimo anglo-

saxónico). Após esta depuração a escala foi validada contendo 22 itens.  

Aqueles autores afirmam a natureza genérica e universal de aplicação desse 

instrumento (e.g. escala multi-item) para avaliar a qualidade do serviço e, principalmente, 

a satisfação do cliente, alertando, no entanto, para a necessidade de se efectuarem mais 

investigações alargadas a outros contextos de serviço e culturas de consumo, por forma a 

expurgá-lo desse constrangimento.  

Os 22 itens da escala SERVQUAL integrante do Modelo Conceptual da Qualidade do 

Serviço (Oliver, 1983; Parasuraman et al. , 1985) representam os critérios ou aspectos 

essenciais de avaliação. Trata-se de uma estrutura-tipo que, quando necessário, poderia ser 
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adaptada às características e necessidades de gestão de uma organização, noutros 

contextos e finalidades, como por exemplo:  

- Determinar a importância relativa das cinco dimensões do modelo no processo de  

formação das percepções da qualidade global;  

- Segmentar os clientes segundo os níveis de qualidade percepcionada, com base em  

ponderações do modelo;  

- Avaliar o nível de serviço prestado por cada local e contexto, no caso, por exemplo, 

    de uma cadeia hoteleira;  

- Comparar o desempenho do serviço relativamente à concorrência.  

 

A partir de críticas (Readman e Mathews, 1998; Buttle,1996) à escala SERVQUAL, 

segundo as quais esta é suportada por fraca evidência teórica e empírica e baixa 

operacionalidade, Cronin e Taylor (1992) desenvolveram a escala SERVPERF, baseada 

apenas-no-desempenho (performance only) para medir, em primeiro lugar, os níveis da 

qualidade do serviço. Esta escala é, de facto, um método alternativo de medição da 

percepção da qualidade do serviço, o qual utilizando os mesmos 22 itens e 5 dimensões da 

escala SERVQUAL, parte do princípio de que a percepção que o cliente tem da qualidade 

do serviço se baseia numa atitude pré-concebida acerca do serviço, e logo, basta ser 

aplicada em uma só manobra. A qualidade corresponderia assim, na hotelaria, à percepção 

prévia que o cliente de um hotel teria sobre até que ponto as suas expectativas (e.g. 

padrões de referência ideal dos atributos essenciais) poderiam ser satisfeitas com a 

experiência desse serviço que antecipa vir a obter.  

Ora, dado que o instrumento SERVQUAL baseado na desconfirmação parece 

apresentar um mais elevado poder de diagnóstico (e.g. preditor), segundo Jain &Gupta 

(2004) e uma razoável abrangência (Rohini & Mahadevappa, 2006), muitos investigadores 

preferem a sua utilização como instrumento de investigação (Brady, 2001, Abdullah, 

2006) para as métricas da qualidade do serviço.  
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No entanto, outros investigadores têm vindo também a demonstrar alguns 

inconvenientes deste instrumento, relacionados principalmente com: (a) a adopção do 

modelo desconfirmatório (Readman e Mathews, 1998), (b) a orientação dos processos, (c) 

a dimensionalidade, (d) as escalas de medida e (e) a validade das notas de discrepância 

(score gaps), (Cronin e Taylor, 1992; Buttle,1996; Delgado, Diez, Grande e Turnes, 1999; 

Ruyther e Lemmink,2000; Brady et al. , 2002; Clewes, 2003, Coulthard, 2004).  

Foi para resolver estes problemas colocados pelo paradigma da desconfirmação, no 

qual se funda teoricamente a escala SERVQUAL, que Cronin e Taylor (1992) propuseram 

a escala SERVPERF, a qual se baseia no conceito de somente-pelo-desempenho da 

qualidade do serviço e da importância atribuída a cada dimensão/conjunto de itens da 

estrutura escalar.  

Comparam a validade e a fiabilidade da escala SERVPERF com a da SERVQUAL e 

comprovam em testes empíricos que a primeira é superior à segunda para a medição da 

satisfação global com os serviços (Cronin e Taylor, 1992; Gotlieb, Grewald e Brown, 

1994; Brady, Cronin e Brand, 2002; Jain & Gupta, 2004; Salazar et al. , 2005; Landrum, 

Prybutok, Zang e Peak, 2009).  

De referir ainda que outras críticas mais recentes à escala SERVQUAL têm sido 

registadas na literatura, sintetizadas por Seth et al.  (2005), Gržiniæ (2007) e Carrilat et al.  

 (2009), nomeadamente, sobre:  

1. o padrão das escalas de medida - baseadas na concordância sobre afirmações  

acerca de aspectos do serviço, e não numa intensidade de avaliação (notas)  

sobre os aspectos determinantes do desempenho do serviço. 

2. a modelização utilizada - que através do paradigma desconfirmatório não  

apresenta suficientes provas científicas de que os consumidores avaliem  

cognitivamente dessa forma a qualidade de um serviço. Note-se que o conceito  
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de Expectativa poderá ter significado ambíguo para os inquiridos não se  

conseguindo medir com rigor a partir desse constructo, sendo mais fiável a  

utilização de notas de avaliação estandardizadas para medir a qualidade do  

serviço.  

3. o processo de avaliação utilizado para a avaliação da qualidade do serviço ser  

desadequado para essa finalidade - visto ser muito dirigido no sentido do  

resultado da prestação e não no sentido da percepção sobre as experiências com  

o serviço, sabendo-se que os momentos de verdade podem variar muito em  

função da ocasião (e.g. contexto) em que ocorrem, não só relativamente a uma  

experiencia de serviço (service encounter), como também numa perspectiva de  

sequências de episódios de serviço - denominada por Gronroos (2001) de  

relacionamento.  

4. a dimensionalidade universal do modelo, sabendo-se que as categorias do  

serviço prestado (i.e. saúde, transporte, alojamento) exigem dimensões  

específicas do contexto desse serviço, dado que as cinco dimensões do modelo  

de qualidade utilizadas - referidas na literatura pelo acrónimo RATER  

(e.g. R = reliability, A =assurance, T = tangibles, E = empathy e R = responsiveness) 

-, apresentam um elevado grau de intercorrelação e de fraca explicação da variância 

de cada dimensão, as quais frequentemente não são replicáveis quando aplicadas 

 noutros sectores/indústrias e/ou noutros contextos culturais de consumo.  

5. a utilização de escalas com itens de concordância com 7 termos (Likert) de 

polaridade reversível, que induzem imprecisões de resposta e são geradoras de 

elevado erro estatístico. 

6. a aplicação das escalas de forma dupla e repetida, em duas rondas de inquirição 

(e.g. primeiro para medir as percepções e posteriormente, novamente, para as 
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expectativas), o que gera complexidade, confusão, cansaço e desistência nos 

inquiridos dado o esforço físico (tempo) e cognitivo exigido pela tarefa.  

Note-se, que o debate científico relativo à adopção das escalas SERVQUAL ou 

SERVPERF em estudos da qualidade do serviço, não se encontra, porém, encerrado nem 

resolvido. A selecção das escalas para as métricas da qualidade do serviço terá de ser 

exclusivamente determinada pela intenção e pelos objectivos dos investigadores, dos 

prestadores de serviços e dos decisores (Jain & Gupta, 2004).  

Segundo Cronin e Taylor (1992) e outros autores (Oliver,1993; Babakus e 

Boller,1992; Babakus e Mangold,1992; Brady et al. , 2002; Clewes,2003; Coulthard, 

2004, Jain e Gupta, 2004; Carrillat et al. , 2009), a escala SERVPERF baseada nas 

medidas somente-pelo-desempenho do desempenho e na importância atribuída aos 

atributos essenciais mais valorizados pelos clientes (e.g. itens) das dimensões que a 

compõem, abandonando a componente expectativas (E), é um melhor, mais operacional e 

mais eficiente método para explicar a percepção da qualidade do serviço e os níveis de 

atitude dos clientes. Note-se que reduz em 50% o número de itens a medir -,considerando-

se como tal plenamente justificado do ponto de vista estatístico dada: (a) a elevada 

fiabilidade da escala global, testada em 1992 por Cronin & Taylor (alpha=,964); (b) a 

maior quantidade de variância explicada da percepção da qualidade global; e (c) a mais 

elevada validade convergente e descriminante obtida (Jain e Gupta, 2004).  

Contudo, não se pretende afirmar que as expectativas não terão alguma importância 

para a avaliação da qualidade do serviço, havendo acordo científico que a qualidade 

percebida depende das expectativas (Gronroos,1984, 1990; Parasuraman et al. , 1985, 

1988; Boulding et al. , 1993, Coulthard, 2004), mas que a sua influência estará já 

antecedentemente contida nas próprias avaliações dos respondentes às perguntas sobre a 

qualidade do serviço (Boulding et al. , 1993, cit. In: Maestro et al. , 2002).  
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De acordo com a meta-análise de Carrillat et al.  (2007), pode-se concluir que as 

escalas SERVQUAL e SERVPERF são ambas válidos preditores da Qualidade Global do 

Serviço (OQS: overall quality of service). Também, a adaptação da escala SERVQUAL ao 

contexto de serviço melhora a sua validade predictora, contrariamente à escala 

SERVPERF que parece ser mais universal. Adicionalmente, as medidas da qualidade do 

serviço pela escala SERVPERF ganham validade predictora quando aplicadas: (a) a 

culturas menos individualistas; (b) em países de língua não inglesa e (c) em indústrias com 

um nível intermédio de customização do serviço (hotelaria, aluguer de automóveis e 

bancos, retalho alimentar e não alimentar); (Bourman e van der Wiele,1992; Babakus e 

Boller, 1992; Teas, 1993; Brown et al. , 1993; Iacobucci,1994; Smith,1995; Delgado et al.  

1999, Llusar e Zornoza, 2002; Brady et al. , 2002; Burch, 2004; Jain e Gupta, 2004; 

Coulthard, 2004; Zhou, 2004; Salazar et al. , 2002, 2003, 2004, 2005; Darshan, 2005; Seth 

et al. , 2005; Meng, Tepanon e Uysal, 2008; Carrilat et al. ,2009; Landrum, Prybutok, 

Zhang e Peak, 2009; Huei and Easvaralingam, 2011; Sandy Ng, 2011).  

Mais especificamente foi desenvolvido em Espanha (Delgado et al.  1999) a partir do 

modelo SERVQUAL uma modelização alternativa complementar, designada 

HOTELQUAL, a qual consiste numa escala de medida da qualidade percebida pelos 

clientes dos serviços de alojamento.  

A partir deste estudo foi desenhada uma adaptação do instrumento SERVQUAL, o qual 

foi aplicado e aferido através de uma amostra representativa dos clientes de hotéis e 

pensões da Comunidad de Madrid.  

Seguiram-se análises estatísticas para identificar a validade da estrutura proposta pela 

escala SERVQUAL e as suas propriedades psicométricas. Por último, foi analisada a 

importância relativa das dimensões da qualidade encontradas. Como o resultado das 

análise factoriais efectuadas encontraram somente três dimensões com indicadores 
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psicométricos de elevada fiabilidade e validade estatística, nomeadas respectivamente: (1) 

pessoal, (2) avaliação das instalações e (3) funcionamento e organização do serviço; 

diversas da solução a cinco dimensões (RATER) definidas pela escala SERVQUAL que 

lhe serviu de base. 

Em resumo, trata-se de uma nova escala multi-item para medir a qualidade do serviço 

em hotéis, baseada apenas nas percepções dos clientes sobre o nível de desempenho do 

serviço.  

Os autores consideram que a escala HOTELQUAL poderia significar um bom ponto de 

partida para elaborar uma medida que seja aplicável à totalidade dos estabelecimentos 

hoteleiros em Espanha. 

Em Portugal, similarmente, a qualidade do produto turístico, em particular do serviço 

de alojamento, deverá pressupor para a generalidade das empresas do sector, uma 

orientação clara para processos de avaliação do desempenho fundadas no contexto e na 

percepção dos clientes relativamente aos serviços que lhe foram prestados.  

Ao equacionar a necessidade de avaliação da qualidade do serviço na hotelaria, num 

primeiro momento, os problemas e as disfuncionalidades do sistema poderão ser 

diagnosticados assim como identificar as variáveis-chave que nele estão envolvidas.  

Num segundo momento, numa fase de controlo pela monitorização, deverá ser 

analisado o impacto das medidas tomadas no âmbito do planeamento estratégico e no 

desenvolvimento de programas de melhoria contínua do desempenho conducentes ao 

aumento da competitividade.  

São conhecidos os estudos empíricos comparados de Salazar et al. (2003, 2005) acerca 

da percepção da qualidade do serviço e da satisfação do cliente em hotéis de 3 e 4 estrelas 

em Portugal.  

Estes trabalhos apontam para uma boa adequação da escala SERVQUAL (Parasaruman 
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et al, 1988), mas, concomitantemente obtêm medidas de mais elevada fiabilidade e 

eficácia operacional quando aplicadas pelo método (escala) SERVPERF (Cronin & 

Taylor, 1992).  

De notar que, para além dos aspectos de observação do desempenho, importa não 

perder de vista o papel da avaliação em termos de planeamento estratégico e de controlo a 

gestão empresarial. A definição previsional dos níveis de qualidade pretendidos deverá 

constituir um dos factores primordiais de apreciação e de incentivo ao enquadramento e 

ao desenvolvimento de novos projectos no sector hoteleiro.  

Através do processo de avaliação da qualidade do serviço procura-se, essencialmente, a 

quantificação de atributos essenciais (e.g. KPI) relevantes que são objecto de apreciação 

pelos clientes, minimizando as componentes subjectivas que o fenómeno sempre acarreta, 

de modo a garantir os consequentes níveis mais elevados de satisfação do cliente sobre a 

prestação dos serviços que compõem a experiência de alojamento num hotel. 

A avaliação da qualidade do serviço hoteleiro não deve assim, circunscrever-se apenas 

à avaliação desenvolvida pelos clientes - muito embora o seu protagonismo no processo 

seja fundamental -, pois entende-se que a complexidade do fenómeno justifica estratégias 

de avaliação integradas que envolvam a participação de outros actores do sistema.  

Naturalmente importa nunca perder de vista que se está perante prestações de serviços 

que envolvem na sua componente de apreciação, entre outros, aspectos de natureza 

psicológica, de ordem cognitiva e emocional e, por isso, de elevada subjectividade. 

 Parece pois ser fundamental desenvolver escalas psicometricamente muito fiáveis e 

validades para o contexto de serviço português, sem evidentemente se esquecer o contexto 

multicultural em que o turismo nacional opera.  

Daqui o desafio que se coloca a esta investigação. De facto não se trata aqui de somente 

discutir a validade e parcimónia do instrumentos para as métricas da qualidade do serviço 
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e da satisfação do cliente adaptados ao contexto hoteleiro, mas antes, investigar e debater 

mais aprofundadamente os modelos conceptuais em confronto, segundo a actual polémica 

científica em curso. As escalas SERVQUAL ou SERVPERF, pressupõem em si mesmo e 

são resultantes de métodos alternativos e abordagens conceptuais diferenciadas (e.g. 

paradigma da desconfirmação vs. medidas somente-pelo-desempenho).  

Contrariamente a outros serviços, as prestações hoteleiras nem sempre podem ser 

completamente matrizáveis em termos de avaliação objectiva ou de relações causais. A 

complexidade da questão, a heterogeneidade deste tipo de serviço, a multiplicidade de 

variáveis em campo e a necessidade de integrar novos métodos e processos de avaliação e 

gestão levam a defender o princípio de que a problemática da avaliação da qualidade do 

serviço, assentará numa estrutura especializada de observação e de acompanhamento, em 

contínuo e em co-criação com os clientes, com gestão integrada dos processos de recolha, 

tratamento, análise e divulgação da informação considerada relevante, dirigida aos 

diversos níveis de decisão da empresa (marketing, vendas, operações, qualidade, recursos 

humanos, etc.) por exemplo por sistemas tecnológicos do tipo EFM (entreprise feedback 

management).  

Os sistemas de gestão EFM tem apresentado um fortíssimo crescimento junto das 

organizações (+70% em 2006), dado que, para além de um forte redução de custos para a 

avaliação da percepção do desempenho e da satisfação do cliente, permitem um 

incremento significativo da eficiência organizacional (Kolsky, 2005).  

Estes sistemas tecnológicos de informação e comunicação consistem num conjunto de 

processos de trabalho integrados, de recolha de dados, análise e relatório que tipicamente 

estabelecem a possibilidade de diálogos contínuos (e.g. fluxos de informação 

bidireccionais) entre os funcionários, os gestores e os clientes acerca das preocupações da  

organização (i.e. especificações) e dos aspectos-chave (e.g. KPI) do nível de qualidade 
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pretendido para o bom desempenho no mercado.  

Os sistemas EFM permitem intervenções em tempo-real da empresa para o ajustamento 

operacional às necessidades e desejos da sua base de clientes, com forte redução de custos 

operacionais; por exemplo, através de um sistema de inquéritos e recolha de opinião (e.g. 

percepções, sugestões e reclamações) em contínuo e em tempo-real.  

De notar, no entanto, que a implementação de sistemas de monitorização contínua ao 

momento (just-in-time), apenas tem sentido quando complementarmente existam os meios, 

as competências e as vontades de pôr em prática estratégias, medidas e rotinas de análise e 

correcção num ciclo de gestão ininterrupto de planeamento, acção e controlo.  

Tendo como variáveis envolventes uma diversificação cada vez maior da oferta, um 

grau de exigência crescente e participação por parte dos consumidores e uma forte 

concorrência a nível dos diferentes destinos alternativos, o sector de hotelaria confronta-se 

com sérios problemas respeitantes à competitividade dos respectivos produtos e destinos.  

Esta situação tem estimulado o interesse pela investigação da qualidade no sector dos 

serviços hoteleiros, e tem contribuído para que a generalidade dos responsáveis 

reconheçam a importância e atribuam prioridade ao desenvolvimento de estratégias de 

mudança assentes em objectivos de melhoria contínua da qualidade, nomeadamente com 

recurso a sistemas baseados nas novas tecnologias de informação e comunicação.  

Melhorar a qualidade do produto turístico e hoteleiro português representa pois, um 

desafio urgente e uma aposta no sentido do progresso e do desenvolvimento sustentado 

(Silva et al. , 2001). 
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Capítulo 3 

MARCO TEÓRICO  

 

Marco teórico de investigação 

Introdução 

A área científica deste projecto de investigação focaliza-se no estudo da qualidade do 

serviço através de um estudo empírico realizado num hotel, sobre a eficiência operacional 

e parcimónia de um dispositivo para a monitorização da qualidade do serviço e diálogo 

always on com o cliente. Estuda-se também a capacidade predictora dos instrumentos mais 

adequados para as métricas estocásticas da cadeia-de-efeitos relativa à percepção da 

qualidade do serviço para a satisfação e retenção do cliente (intenção comportamental). 

Estuda os efeitos dos resultados derivados, inseridos nos processos de melhoria 

contínua do desempenho e de co-criação de valor, no contexto da gestão hoteleira. 

Testa a força e sentido dos efeitos entre a percepção descriminada da qualidade do 

serviço, a satisfação global do cliente e a sua intenção comportamental através de um 

modelo sincrónico explicativo da relação causal, resultante das experiências de serviço 

num hotel de quatro estrelas em Lisboa, ao longo de 180 dias. 

Sabendo-se que presentemente os serviços constituem mais de 70 por cento do valor do 

produto interno bruto dos 34 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE), é reconhecido pela investigação publicada que se operou uma 

mudança de paradigma de marketing - da troca de bens e serviços para um modelo de 

trocas centrado-no-serviço -, no qual o consumidor desempenha um papel axial (Lovelock 

e Gummeson, 2004; Vargo e Lusch, 2004, cit In: Carrillat, Jaramillo e Mulki, 2009).  

Nesta contingência as empresas para sobreviverem com sucesso têm necessariamente 

que aplicar estratégias de desenvolvimento e inovação por especializações e 
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competências-chave de elevado nível, nomeadamente através de sistemas de controlo de 

gestão mais interactivos e dialogantes, em co-criação com todos os stakeholders que 

autorize o ajuste do seu desempenho no mercado, em tempo-real. 

A totalidade dos serviços da indústria turística, particularmente a hotelaria, sendo de 

nível intermédio de interacção e processamento de clientes (service shops: tipo 2, segundo 

a tipologia de Silvestro, Fitzgerald e Johnston, 1992) representam na economia portuguesa 

em 2011, um peso determinante (cerca de 15% do PIB e 11% do emprego). Portugal, 

ocupou no plano europeu - o maior destino turístico mundial, com 52,2% do volume total - 

o 11º lugar ao nível das chegadas de turistas internacionais, com uma quota de 2,6%, e o 

13º lugar das receitas internacionais de turismo, com uma quota de 2,3%. (Turismo de 

Portugal, 2011). 

O turismo é também um factor crítico de equilíbrio das contas públicas, tendo as 

receitas turísticas um peso significativo na Balança Corrente de Serviços, da qual constitui 

a sua principal rúbrica, apresentando no terceiro trimestre de 2011 um crescimento de 

8,5%, para 223,8 milhões de euros. O consumo de turismo em 2011 atingiu um valor 

equivalente a 9,28% do PIB (p.m.) português (INE, 2011, Outubro). 

Portugal é um país fundamentalmente receptor, característica confirmada pelo maior 

peso do Consumo Turístico Receptor (52,4%) no total do consumo turístico, e ainda pelo 

saldo positivo que apresenta na sua Balança Turística.  

Os principais mercados emissores para Portugal em 2009, situam-se na Europa, 

concentrados em cinco países, os quais representam 66,8% das receitas totais do sector, 

67% das dormidas dos residentes no estrangeiro e 62,7% do total de turistas, por ordem de 

importância: Reino Unido, França, Espanha, Alemanha e Holanda. Nestes fluxos, verifica-

se uma elevada concentração regional dado que Algarve, Lisboa e Vale do Tejo, Norte  

e Madeira representam aproximadamente 86% dessas dormidas (INE, 2011; Turismo de 
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Portugal, 2011). 

O número de alojamentos turísticos em 2009 era de 3.492 (sendo 1.771 hotéis), 

representando uma oferta global de cerca de 478.400 camas (Turismo de Portugal, 2011). 

O aumento do número de turistas e a importância estratégica deste sector na economia 

portuguesa, traduzida nas receitas que proporciona, na mão-de-obra que ocupa e nos 

efeitos multiplicadores que induz em várias áreas económicas e financeiras, tem levado os 

agentes económicos a adoptarem um conjunto de medidas dinamizadoras, especialmente 

no âmbito do controlo da oferta, perante a forte concorrência internacional. 

Delimitação do objecto de análise 

Parasuraman et al.  (1985) propuseram que o serviço é uma função das discrepâncias 

(gaps), ou seja, das diferenças entre as expectativas e as percepções da qualidade do 

desempenho, reunidas em cinco dimensões da percepção da qualidade do serviço (QS).  

Desenvolveram um modelo conceptual da qualidade do serviço baseado na análise das 

discrepâncias, tendo em conta os seguintes gaps, conforme Figura 2:  

Gap1: Diferença entre as expectativas do cliente e a percepção da empresa sobre essas 

expectativas. 

Gap2: Diferença entre a percepção da empresa sobre as expectativas do cliente e as 

especificações de qualidade do serviço.   

 Gap3: Diferença entre as especificações de qualidade do serviço e o serviço prestado. 

 Gap4: Diferença entre o serviço prestado e a comunicação/promessa efectuada ao 

cliente.    

 Gap5: Diferenciação entre o serviço prestado e o serviço percepcionado pelo cliente. 
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Figura 2 - Modelo Conceptual da Qualidade do Serviço 

Adaptado: Parasuraman, Zeitham e Berry(1985);Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990). 

 

Os gaps (discrepâncias) podem ser gerados em função de cinco principais equívocos 

entre a visão (objectiva) da organização e a visão (subjectiva) do cliente. 

Discriminadamente estes gaps caracterizam-se, respectivamente: 

- O primeiro, pelo facto dos responsáveis por um serviço (i.e. gestores) poderem 

percepcionar erradamente (e.g. interpretar) as expectativas dos seus clientes e logo 

organizar deficientemente a sua oferta.  

- O segundo, provocado por deficientes avaliações dos gestores das diferenças entre 

expectativas e percepções dos clientes e, consequentemente, serem mal definidas as 

especificações de qualidade (e.g. processos e subprocessos) para a prestação do serviço. O 

principal equívoco estará na aplicação de inadequadas especificações de qualidade do 
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serviço, mesmo que as percepções dos gestores sobre as expectativas do cliente estejam 

correctas.  

- O terceiro, pela diferença entre as especificações de qualidade de um serviço e a sua 

real qualidade de entrega. Esta discrepância significa que apesar do prestador do serviço 

ter disponibilizado adequadas e suficientes especificações de qualidade, estas não foram 

aplicadas e/ou revelaram-se insatisfatórias para o cliente. Por exemplo, os prestadores de 

serviço no terreno (i.e. funcionários do front office) não possuírem a necessária formação 

e/ou qualificação para prestarem o serviço com a qualidade desejada. 

- O quarto, gerado pela diferença entre o serviço efectivamente prestado e a 

comunicação/promessa efectuada aos consumidores. A comunicação insuficiente, ou 

enviesada, sobre as características e vantagens do serviço poderem estar para além ou 

aquém, do efectivamente entregue e percepcionado pelo cliente (e.g. desempenho 

experienciado). 

- O quinto, causado pelo efeito conjunto das expectativas (pré)existentes no consumidor 

(e.g. as acumuladas representações mentais e socialmente partilhadas) e das efectivas 

percepções sobre a qualidade do serviço obtido nos momentos de transacção (e.g. 

experiências de consumo). De notar, que este quinto gap é uma função dependente dos 

outros 4 gaps do modelo, que é representada pela equação:   

Gap5= f(gap1, gap2, gap3, gap4). 

Deste modo, a qualidade de um serviço estaria forte e positivamente correlacionada 

com as percepções que os responsáveis pela concepção (e.g. design) e pela gestão do 

serviço - administração, marketing, recursos humanos, serviço ao cliente, operações e 

distribuição -, possuam acerca do grau de satisfação ou insatisfação dos seus clientes. Ou 

seja, as discrepâncias do serviço inserem-se de forma sistémica e multivariada no conceito 

de qualidade - por si de natureza complexa -, o qual se consubstancia em três dimensões 
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fundamentais também inter-correlacionadas: qualidade designada, qualidade produzida e 

qualidade percepcionada (Chang, 1998). 

A qualidade designada, refere-se à natureza e diversidade dos serviços oferecidos, que 

em conjunto com a capacidade de resposta da empresa às necessidades dos clientes, 

assume um papel decisivo relativamente ao grau de aceitação do serviço pelo mercado. A 

qualidade produzida, respeitante à fiabilidade, precisão, oportunidade e consistência do 

serviço correlacionada com a forma como a sua distribuição se processa. A qualidade 

percepcionada refere-se à forma como o cliente percepciona e sente a qualidade dos 

serviços que lhe são fornecidos (DiPrimio,1987 cit. in Ferreira, 2001). 

 Nesta perspectiva metodológica, a qualidade percepcionada seria resultante da 

percepção acumulada, ou seja, uma atitude de lealdade (lealdade atitudinal) sobre a 

qualidade do serviço provocada por experiencias anteriores - e pela influência 

social/norma subjectiva (e.g. passa-a-palavra, opinião de familiares, amigos e colegas) -, 

enquanto um importante determinante prévio da satisfação e da fidelização (intenção 

comportamental) do cliente, sucessivamente. (Fishbein e Ajzen, 1992; Olsen, 2007; 

Carrillat, Jaramillo e Mulki, 2009). 

Rust e Oliver (1994) afirmam que qualidade do serviço é por natureza um conceito 

subjectivo. O que significa que conhecer a percepção do cliente sobre a qualidade do 

serviço é essencial para uma gestão eficaz. Neste sentido, torna-se indispensável 

considerar ainda três outros conceitos inter-correlacionadas: qualidade de serviço, 

satisfação do cliente e valor (importância) atribuído pelo cliente. Estes aspectos sendo por 

natureza subjectivos, tornam-se mais difíceis e instáveis de medição dado o caracter misto, 

ou seja, cognitivo e emocional, de que se revestem. 

De notar, que a satisfação/insatisfação do cliente resulta de uma reacção de natureza 

cognitiva e afectiva relativamente ao serviço, a qual pode ser pontual ou decorrer de 
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uma experiência acumulada. A satisfação resulta assim da comparação que o cliente 

estabelece entre a qualidade do serviço experimentado e a qualidade esperada. A qualidade 

de serviços pode ser medida numa base pontual ou cumulativamente (e.g. 

longitudinalmente). O valor atribuído,  ou seja, a importância inclui além da qualidade, o 

preço do serviço. Assim, um serviço pode ser de excelente qualidade, mas representar um 

baixo valor para o cliente se o preço for demasiado alto (i.e. relação preço vs. qualidade), 

(Ferreira, 2001). 

Tal como já referido, a operacionalização do modelo conceptual da qualidade do 

serviço tem sido essencialmente baseada na teoria da desconfirmação das expectativas 

(Oliver, 1982), pela medição das diferenças entre as expectativas e percepções dos 

clientes. De acordo com o modelo, numa prestação de serviço as possíveis discrepâncias 

(gaps) entre expectativas e desempenho experienciado pelo cliente, fundamentariam 

principalmente a sua satisfação/insatisfação e, consequentemente, a sua lealdade e 

fidelização posterior (Parasuraman et al., 1988). No entanto, este facto parece não estar 

inteiramente comprovado dado que as expectativas poderão tomar a forma de graus de 

importância (valor atribuído) e desta forma serem similarmente mesuradas quanto à 

satisfação do cliente e à qualidade dos serviços. É nesta posição que se situa a presente 

investigação. 

Aliás, a Satisfação do Cliente (CS) é frequentemente referida na literatura como sendo 

uma variável dependente dos aspectos essenciais da percepção da qualidade do serviço, 

enquanto variáveis independentes predictoras da satisfação. 

Modelização operacional da qualidade do serviço  

Fundada no modelo conceptual da qualidade do serviço, foi proposta uma 

operacionalização através da escala SERVQUAL, a qual desde a sua introdução por 

Parasuraman et al (1985, 1988) tem sido um dos mais discutidos e utilizados instrumentos 
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de medição da qualidade dos serviços (Seth et al. , 2005).  

De todas as abordagens citadas na literatura, as duas escalas mais importantes na 

medição da qualidade do serviço percepcionada (Maestro et al. , 2002, Jain e Gupta, 2004, 

Carrillat, Jaramillo e Mulki, 2007, 2009) são a escala SERVQUAL (Parasuraman et al.  

1988) e a escala SERVPERF (Cronin & Taylor,1992). Das duas escalas, a SERVQUAL 

possui aparentemente maior poder diagnóstico acerca dos aspectos específicos 

determinantes da qualidade do serviço, e a SERVPERF maior adequação (e.g. maior 

parcimónia do instrumento) para a modelização operacional e avaliação da qualidade 

global do serviço (OQS) em especial no contexto hoteleiro, (Jain e Gupta, 2004; Carrillat, 

Jaramillo e Mulki, 2007). 

Sujeita a intensas críticas de carácter teórico-metodológico e técnico, Cronin e Taylor 

(1992), apresentaram uma justificação plausível - posteriormente também confirmada por 

Brady et al (2002) e Jain e Gupta (2004) -, para se depurar da escala SERVQUAL a 

medida prévia das expectativas; as quais seriam de interpretação ambígua, potenciadoras 

de erro estatístico e de instabilidade das dimensões de análise do modelo. Pelo contrário, 

propuseram aplicar os 22 itens da escala - constituintes das 5 dimensões-chave do modelo 

(RATER) -, numa só ronda, através de medidas efectuadas somente-pelo-desempenho - 

escala SERVPERF - que de forma mais simplificada, eficaz e confiável contabiliza a 

variância total da percepção da qualidade do serviço; e, numa outra versão posterior, 

concomitantemente a importância atribuída para ponderação das dimensões que a 

constituem. (Cronin e Taylor, 1992, 1994; Brady et al. , 2002; Cook e Thompson, 2000; 

Landrum e Prybutok, 2004; Landrum, Prybutok, Zhang e Peak, 2009).  

Cronin e Taylor (1992) adicionalmente à sua argumentação teórica afirmam existirem 

fortes provas empíricas que a escala SERVPERF apresenta mais rigorosas e fiáveis 

propriedades psicométricas e resultados do que a SERVQUAL, aplicada a vários tipos de 
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sectores de negócio nos EUA (i.e., banca, limpeza a seco, comida rápida). A superioridade 

de medidas somente-pelo-desempenho é também sugerida por um alargado conjunto de 

investigadores, incluindo Babakus e Boller (1992); Boulding et al. (1993); Cronin e 

Taylor (1992); Gotlieb et al.  (1994); Hartline e Ferrel (1996); Parasuraman et al. (1994); 

Zeithaml et al. (1996); Burch (2004), Brady et al.  (2002); Jain e Gupta (2004); Landrum e 

Prybutok (2004); Salazar (2005); Landrum, Prybutok, Zhang e Peak (2009).  

No entanto, é muito recomendado na literatura que sejam efectuadas novas replicações 

dos estudos e mais aprofundadas investigações aplicadas para a validação e 

desenvolvimento de outros instrumentos e estratégias de aplicação, tendo em vista a 

adopção de uma nova aproximação na avaliação da qualidade dos serviços (Zeithaml, 

2000, Brady et al. , 2002, Carrillat, Jaramillo e Mulki, 2009), que autorize uma mais 

rigorosa adaptação aos efeitos de contexto (social, cultural e industrial do serviço), e um 

melhor controlo que permita atenuar o impacto de muitos dos enviesamentos encontrados, 

tais como os problemas de intercolineriadade e homocedasticidade da escala SERVQUAL 

(Coulthard, 2004). 

Paradoxalmente, apesar das fundadas provas científicas apresentadas pelos estudos de 

Cronin e Taylor (1992) e outros (e.g. Babakus e Boller, 1992; Brown et al. , 1993; 

McAlexander et al. , 1994; McDougal e Levesque, 1994; Brady et al. , 2002; Landrum e 

Prybutok, 2004; Landrum, Prybutok, Zhang e Peak, 2009), é ainda muito comum a escala 

SERVQUAL ser utilizada pelas organizações de serviços (Davis, 1994; McCormack, 

1994) e ser identificada em certos manuais de marketing (Boone e Kurtz, 1995; Lamb et 

al. , 1995; Pride e Ferrel, 1996; Zeithaml e Bitner, 1996), e em artigos publicados (Akan, 

1995; Chaston, 1995; Chebat et al. , 1996; Donnelly et al. , 1995; Furrer et al. 2000; 

Furrer, e Sollberger,2007; Ketinger e Lee, 1994; McAtarsney, 1999; McDaniel e 

Louargand, 1994; Mehta e Durvasula, 1998; Pitt et al. , 1997; Wit e Stuwart, 1996; Young 
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et al., 1994), como a mais adequada ferramenta de medida da qualidade do serviço e 

satisfação do cliente. 

 Esta vasta referenciação na literatura acerca da escala SERVQUAL sugere não existir 

por enquanto, um consenso científico relativamente à superioridade das medidas somente- 

pelo-desempenho para a avaliação da qualidade do serviço, tal como o comprovam as 

investigações de Cronin e Taylor (1992, 1994); Brady et al.  (2002); Jain e Gupta (2004); 

Landrum, Prybutok, Zhang e Peak (2009); Carrillat, Jaramillo e Mulki, (2007, 2009). 

Uma possível explicação para a continuada utilização da escala SERVQUAL pelas 

organizações e investigadores poderia residir no facto do pioneiro estudo de Cronin e 

Taylor (1992) não ter sido suficientemente replicado noutros contextos e, por isso, não ser 

suficientemente inspirador de confiança científica e generalização. No entanto, este 

argumento perde força perante o estudo de Brady, Cronin e Brand (2002), o qual replicou 

com sucesso e fundamentadamente a investigação original de Cronin e Taylor (1992, 

1994).  

Os resultados confirmaram, que em condições diversas e alargadas do contexto de 

aplicação, existe uma superioridade das métricas SERVPERF sobre as SERVQUAL para 

a modelização e compreensão do relacionamento da cadeia-de-efeitos resultante 

(qualidade do serviço, satisfação, lealdade atitudinal, intenção comportamental). 

O fulcro da polémica - aparentemente não resolvida -, situa-se assim, ainda hoje, na 

operacionalização das métricas para a Qualidade do Serviço - e para a consequente 

Satisfação do Cliente. Ora, é neste particular aspecto que se focaliza a presente 

investigação. 
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Levantamento das hipóteses de investigação 

Inspirada pelas inúmeras investigações de marketing da qualidade do serviço pela 

service-dominant logic, a presente investigação tem por objectivo principal testar uma 

adaptação ao contexto (hoteleiro português) de uma modelização clássica (e.g. qualidade 

conceptual do serviço) operacionalizado pelo método somente-pelo-desempenho, (Cronin 

e Taylor, 1992) materializado na escala SERVPERF - enquanto um dos instrumentos 

universalmente mais estudados e aplicados para obter as percepções, atitudes e intenções 

comportamentais dos clientes -, aplicada por um dispositivo tecnológico inovador para o 

processamento da avaliação em Diálogo Always On com o Cliente, que permita integrar 

sincrónica e estocasticamente as métricas objectivas e subjectivas recolhidas em contínuo 

(i.e. just-in-time) sobre a percepção do desempenho do serviço de um hotel, visando uma 

dupla finalidade: (a) de previsão da satisfação e do comportamento futuro dos clientes (de 

voltar e recomendar); (b) de abertura de um canal de comunicação em diálogo para a co-

criação, em linha com o novo paradigma service-dominant. 

  Estas são as questões fundamentais que se pretende esclarecer sobre a necessidade da 

obtenção de medidas diacrónicas confiáveis, válidas e generalizáveis, recolhidas em tempo 

útil e longitudinalmente, sincronicamente com os indicadores de desempenho (e. g. 

atributos essenciais mais valorizados) da qualidade do serviço, de caracter subjectivo (e.g. 

percepção do cliente) e de caracter objectivo da visão empresarial (e.g. KPI dos processos 

e subprocessos de serviço), para que as organizações hoteleiras possam melhorar a sua 

competitividade e eficiência no mercado permitindo assim conhecer e autorizando efectuar 

just-in-time os ajustamentos do seu desempenho num continuum de serviço, on-line e em 

tempo-real. 

Este dispositivo estará em linha e poderá responder ao crescente factor concorrencial do 

mercado e ao empowerment do consumidor - alimentado pelos novos meios de 
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Visão subjectiva 
 do Cliente               
(soft facts)  

Visão objectiva  
da Organização  
 (hard facts)  

comunicação social em rede e pelas novas tecnologias disponíveis -, junto dos quais há 

que manter um diálogo always on para a sua satisfação e fidelização, situado dentro da 

Tribo, isto é, nos seus Círculos de Vizinhança de Consumo (e.g. passa-a-palavra e norma 

subjectiva), (Mateus e Rosa, 2011), de acordo com o paradigma da “service dominant 

logic” (Vargo e Lusch, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010) para a co-criação de valor (Ostrom 

et al. , 2010), conforme demonstrado na Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura3 - Modelo da Qualidade do Serviço em Diálogo Always On                                       

Elaboração própria, adaptado de Parasuraman, Zeithaml, e Berry,  (1988) 
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 Ora, é justamente nesta linha de investigação que se desenvolve o presente estudo, 

visando contribuir para os esclarecimentos que prementemente se impõem nesta área 

científica, pelo que se colocam, à partida, as seguintes e fundadas hipóteses de 

investigação. 

Pretendendo reavaliar a polémica discutida principalmente, por Cronin e Taylor (1992), 

Gronross (2000), Brady et al (2002), Jain e Gupta (2004) e Carrillat et al.  (2009), sobre a 

relação dos constructos (cadeia-de-efeitos): Percepção global da Qualidade do Serviço > 

Satisfação Global  > Intenção Comportamental e visando testar um modelo adaptado ao 

contexto de serviço hoteleiro, na sua relação estrutural-causal, ou seja, da cadeia-de-

efeitos, colocam-se duas hipóteses de carácter geral (H1) e (H2), que postulam, 

respectivamente: 

H1. A Intenção Comportamental (ICT) de voltar e recomendar o hotel está positiva e 

fortemente correlacionada e é dependente da Satisfação Global (SG) e da Percepção 

Global da qualidade do serviço (PG). 

H2. A Percepção Global da qualidade do serviço (PG) é um constructo antecedente do 

qual depende a Satisfação Global (SG); da qual posteriormente depende a Intenção 

Comportamental (ICT). 

Visando testar a adaptação ao contexto multicultural e linguístico (Herk et al. , 2005) 

da escala, conforme discutido por Hofstede (1997) coloca-se a seguinte hipótese (H3), que 

postula: 

H3. Os clientes de um hotel de nacionalidades culturalmente mais individualista - 

oriundos de países do Norte da Europa e de fora da Europa -, avaliam em grau mais 

elevado a qualidade do serviço hoteleiro e apresentam consequentemente graus mais 

elevados de satisfação do que aqueles oriundos de países do sul da Europa - de índole 

cultural mais colectivista  

Visando determinar a importância relativa atribuída aos aspectos mais relevantes da 

percepção do cliente - forçadamente reunidos em dimensões de acordo com a modelização 

da escala original SERVPERF - sobre a qualidade do serviço, inicialmente despistados na 
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fase qualitativa inicial da investigação, na qual se destacaram a Credibilidade e a Resposta 

do serviço do hotel como constructos aparentemente mais valorizados - também 

confirmado pela investigação de Brady e Cronin (2001) -, coloca-se a hipótese H4, a qual 

postula: 

H4. As dimensões Credibilidade (D3) e Resposta (D4) obtêm, em conjunto, uma 

classificação de importância superior à do total da importância atribuída a todas as outras 

três dimensões de avaliação reunidas (Tangibilidade-D1 + Empatia-D2 + Garantia-D5). 

Por forma a testar o modelo conceptual da qualidade (Parasuraman et al. , 1987) no 

contexto do serviço hoteleiro e, a partir das dimensões originais da escala 

SERVPERF/SERVQUAL identificar as causas determinantes da Satisfação global do 

cliente (SG) geradas pela percepção do desempenho da qualidade do serviço, coloca-se 

uma hipótese de carácter geral (H5) e cinco sub-hipóteses complementares (h5.1, h5.2, 

h.5.3, h5.4 e h5.5) que postulam, respectivamente: 

H5 - A Satisfação Global dos clientes é um constructo que depende da percepção do 

desempenho da qualidade do serviço, em função de um conjunto de atributos essenciais 

de serviço organizados multidimensionalmente de forma hierárquica (RATER): 

D1,D2,D3,D4,D5. 

h5.1 A Satisfação Global dos clientes depende da percepção da qualidade de 

desempenho da Tangibilidade (D1) do serviço. 

h5.2. A Satisfação Global dos clientes depende da percepção da qualidade de 

desempenho da Empatia (D2) do serviço. 

h5.3. A Satisfação Global dos clientes depende da percepção da qualidade de 

desempenho da Credibilidade (D3) do serviço.  

h5.4. A Satisfação Global dos clientes depende da percepção da qualidade de 

desempenho da Resposta (D4) do serviço.  

h5.5. A Satisfação Global dos clientes depende da percepção da qualidade de 

desempenho da Garantia (D5 do serviço.  
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Por forma a testar a relação sincrónica entre a satisfação global (SG) do cliente e a 

percepção da qualidade do serviço oferecida pelos processos de gestão do serviço, coloca-

se uma única hipótese genérica:  

H6. A Satisfação Global (SG) depende da percepção do desempenho dos processos de 

gestão da qualidade do serviço (p1.Acolhimento; p2.Apoio especializado; 

p3.Gastronomia; p4. Suporte). 

Adicionalmente, avaliando a operacionalidade do dispositivo original de base 

tecnológica para a gestão do serviço, de recolha, processamento e disseminação da 

informação em contínuo e em tempo-real, colocam-se duas hipóteses finais de 

investigação (H7 e H8), que postulam, respectivamente: 

H7. É possível operacionalizar a recolha e análise de medidas das percepções da 

qualidade do serviço sincronicamente com as medidas de desempenho dos processos de 

gestão do hotel, através de um dispositivo tecnológico avançado de base informática, 

disponibilizado 24/7 aos clientes durante a sua estadia, para resposta por questionários 

auto-administrados, e para comunicação dos resultados dessa informação à gestão do 

hotel, on-line e em tempo-real (anytime, anywhere, web based), para o controlo contínuo 

do desempenho do serviço prestado, decomposto: (H7.1) por processos/subprocessos 

operacionais de gestão e por critérios (dimensões e itens) de avaliação do serviço; (H7.2) 

por níveis da qualidade global percepcionada; (H7.3) por níveis da importância atribuída 

aos critérios; (H7.4) por níveis da satisfação global do cliente; (H7.5) por níveis de 

intenção comportamental de voltar e recomendar o hotel no futuro.  

H8. É possível recolher e analisar informações sobre as reclamações e sugestões do 

cliente sobre a qualidade do serviço, tratadas automatizadamente por de análises de 

conteúdo de texto multilingue, disponibilizando essa informação on-line e em tempo-real 

(anytime,anywhere, web based), categorizada por temas relativos aos processos e 

subprocessos operacionais de gestão do hotel para um processo de melhoria contínua do 

desempenho. 

      Resume-se esquematicamente o conjunto preliminar das questões de investigação 

colocadas e das hipóteses levantadas para uma modelização sincrónica operacional da 

cadeia de efeitos e dos atributos (aspectos essenciais) relativos à Qualidade do Serviço 
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num hotel processados por um dispositivo tecnológico para o Diálogo Always On com o 

cliente, conforme Tabela 3 e Figura 4. 

Tabela 3 - Questões de investigação 

RQ1- A escala SERVPERF adaptada ao contexto de serviço hoteleiro 

é predictora da relação e do sentido da cadeia-de-efeitos da Percepção 

da QS, SG, ICT? 

H 1 

 

H2 

RQ2- A escala SERVPERF adaptada ao contexto de serviço hoteleiro 

tem validade predictora descriminante da Percepção da QS e da SG 

relativa a clientes de origem cultural individualista ou colectivista?  

H3 

 

RQ3 - A escala SERVPERF adaptada ao contexto de serviço 

hoteleiro tem uma estrutura hierárquica a 5 dimensões (RATER) 

predictora da SG?  

As dimensões Credibilidade e Resposta são predominantes na 

percepção da QS? 

 

H5 

(h5.1;h5.2; 

h5.3;h5.4; h5.5) 

 

H4 

RQ4 – A escala SERVPERF adaptada ao contexto de serviço 

hoteleiro tem validade predictora da SG dependente da percepção do 

desempenho dos processos de gestão da qualidade do serviço? 

 

H6 

RQ5- A escala SERVPERF adaptada ao contexto de serviço hoteleiro 

tem validade predictora da Percepção da QS, da SG e da IC quando 

aplicada longitudinalmente através de dispositivos tecnológicos do 

tipo EFM; e permite estabelecer um diálogo contínuo (always on) 

com o cliente?  

H7 (h7.1;h7.2; 

h7.3; h7.4;h 7.5) 

 

H8 

Nota. Elaboração própria 
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Figura 4 - Modelo de Investigação da Cadeia de Efeitos da Qualidade do Serviço em 

Diálogo Diacrónico - Always On  ( Hipóteses de Investigação) 

 

 

É relevante efectuar uma revisitação da escala SERVPERF por forma melhor justificar 

as hipóteses inseridas no modelo de investigação relativamente à modelização da 

percepção da qualidade do serviço, da satisfação e da intenção comportamental dos 

clientes de um hotel.  

Esta modelização apresenta à partida, cinco dimensões determinantes de avaliação da 

qualidade do serviço experienciado, compostas por agregações dos 22 itens (indicadores) 

de medida a qual poderá ser interpretada segundo dois objectivos analíticos de acordo com 

as diferentes visões da prestação do serviço: (a) visão da organização - critérios objectivos 

(hard facts); e (b) visão do cliente - critérios subjectivos (soft facts), conforme 

demonstrado na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Dimensões e critérios de avaliação da escala SERVPERF original 

 

Dimensões de análise do 

modelo original 
 

Objectivo operacional 

(visão da organização) 

Critérios de avaliação 

(visão do cliente) 

D1.TANGIBILIDADE 

Apresentação dos serviços 

Apresentação física dos 
serviços, do pessoal e dos 

equipamentos 

-Aparência instalações 
físicas 

-Funcionamento 

equipamento 
-Tecnologia disponível 

-Apresentação do pessoal 

-Qualidade materiais de 

comunicação 
-Aparência das instalações 

D2.EMPATIA  

Tratamento adequado, atento 
e individualizado 

Atenção individualizada 

dispensada aos clientes 

-Acessibilidade (do pessoal, 

serviços e informações) 

-Comunicação (clara, 

adequada e atempada) 
-Compreensão do cliente 

(assertividade) 

-Adequação dos serviços às 
necessidades do cliente 

-Atenção individualizada 

prestada ao cliente 

D3.CREDIBILIDADE 
Cumprimento da promessa 

Capacidade para 

desempenhar com segurança e 

precisão o serviço prometido. 

-Atempadamente (a tempo e 

horas) 
-Consistência/regularidade 

-Precisão do desempenho 

D4.RESPOSTA  

Prontidão para servir 

Disposição para servir e 

fornecer um serviço rápido, com 
qualidade. 

-Resposta pronta a pedidos e 

perguntas 

-Resolução de problemas 
-Tratamento de reclamações 

-Flexibilidade de resposta 

D5.GARANTIA  

Inspirar confiança 
e honestidade 

Conhecimento técnico e 

cortesia do pessoal capaz de 
inspirar confiança e honestidade 

-Competência do pessoal 
-Respeito pelo cliente 

(cortesia) 

-Credibilidade da actuação 
-Descrição e 

confidencialidade 

-Risco e segurança inspirada 

Nota. Elaboração própria, adaptado de Parasuraman et al.  (1987) e Cronin e Taylor(1992)  

 

Finalmente coloca-se a questão sobre se a sincronização estocástica dos efeitos destas 

duas visões permitirá reduzir a probabilidade de “noções equivocadas” (gaps) sobre os 

processos de qualidade do serviço, que tendo sido desenhados pela gestão do hotel 

“idealmente” para satisfazer o cliente poderão nem sempre coincidir com a percepção e 
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avaliação do cliente quanto à qualidade entregue/esperada e à importância atribuída aos 

aspectos essenciais da qualidade do serviço, durante a sua estadia (experiência de 

consumo). Argumenta-se que esta sincronia métrica se aplicada sem interrupções, em 

contínuo (Always On), através da recolha longitudinal de métricas da percepção do 

desempenho do serviço (escala SERVPERF adaptada ao contexto), permitirá uma mais 

eficiente e rentável gestão do hotel, fornecendo assim uma ferramenta muito operacional e 

eficaz, com baixo custo para a melhoria contínua da qualidade do serviço, a satisfação/ 

fidelização do cliente e para estabelecer um diálogo diacrónico para a co-criação, inovação 

e criação de valor, e logo uma sustenção concorrencial muito diferenciadora nos mercados 

abertos onde a organização opera. 
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PARTE 2 - ESTUDO EMPÍRICO DA QUALIDADE DO 

SERVIÇO NUM HOTEL DE QUATRO ESTRELAS EM LISBOA 
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Capitulo 4 - METODOLOGIA 
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Capitulo 4 

METODOLOGIA 

 

Desenho metodológico 

 

O estudo foi organizado segundo um desenho metodológico longitudinal de acordo 

com um plano de investigação baseado num modelo linear sequencial bifásico (Figura 5).  

Numa primeira fase, exploratória, de recolha de dados secundários e primários, por 

métodos qualitativos, para levantamento e aprofundamento da informação; e numa 

segunda fase, confirmatória, descritiva e causal, de recolha de dados primários ao longo de 

180 dias, visando verificar empiricamente as hipóteses de investigação colocadas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Desenho metodológico: fases e tarefas do processo de investigação 

 

Plano das observações 

As fortes variações periódicas do volume e tipo de clientes do negócio hoteleiro 

impõem um cuidado especial na amostragem das unidades de observação. No presente 

caso, a unidade de observação mais adequada para o estudo da qualidade do serviço e da 

satisfação do cliente não se afigura ser o utilizador (cliente), mas, presume-se, o período 

de acolhimento desse cliente. O período natural de funcionamento de um hotel é o 

Fase 1 – Exploratória 

 

-Análise de dados secundários  
- Entrevistas com peritos da 

unidade hoteleira. 

- Entrevistas qualitativas, semi-
estruturadas em profundidade e 

dinâmicas de grupo com clientes 

Fase 2 – Confirmatória 

 
- Entrevistas individuais cara-a-cara 

para pré-teste do instrumento 
(questionário). 

- Entrevistas individuais auto-

administradas em kiosk (touch-screen) 

colocado na unidade hoteleira. 
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tempo/dia de estadia de um hóspede. No entanto, os vários processos que constituem o 

serviço dos hotéis podem comportar períodos naturais de funcionamento diferentes.  

Sobre a decisão de utilizar um método de amostragem representativo daquele universo 

(i.e. clientes de um hotel) pelo método probabilístico aleatório estratificado, ou não 

probabilístico, de conveniência por quotas, não parece ser mais adequado o primeiro dado 

que num hotel, tal como num aeroporto, estação de caminho-de-ferro, centro comercial ou 

supermercado, os universos para além de provavelmente finitos (e.g. inferiores a 100.000 

unidades) são fluídos e dinâmicos, não sendo recenseáveis por ser impossível obter uma 

listagem prévia de todos os elementos que os constituem ao longo do período do estudo 

contínuo, ao contrário da população de um país para o qual existe um censo nacional. 

Logo, não se podendo extrair pelo método probabilístico as amostras são sempre de 

conveniência e representam aproximações empíricas à representatividade do universo de 

análise (Malhotra, 2007). 

Assim, não se conhecendo de uma forma estável os contornos da população utilizadora 

do hotel, não se pode com rigor extrair num determinado período de tempo (e.g. 180 dias) 

uma amostra representativa do universo. 

Note-se que o desenho do estudo é longitudinal, realizado ao longo 180 dias, no qual as 

medidas dos parâmetros foram realizadas em contínuo, sem interrupções, de modo a 

recolher progressivamente amostras de conveniência dos clientes/utilizadores dos 

diferentes processos e subprocessos de serviço, segundo as unidades de tempo e ritmo de 

funcionamento do hotel. Ficou assim, validado o estudo das variações dos níveis de 

desempenho em função das variações dessas condições no tempo.  

Por isso, adoptou-se um plano de amostragem sistemático dos fluxos ocasionais de 

utilização do serviço - por semelhança a um plano de amostragem de controlo de 

qualidade (i.e. statistical process control: cartas de qualidade), tal como referido por 
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Gomes, Figueiredo e Barão (2010), para uma cadeia de produção sequencial por lotes de 

variáveis discretas -, cuja dimensão fosse em todos os casos superior a 1.000 unidades de 

análise - por forma a consolidar a capacidade de condução de testes estatísticos -, e que 

correspondesse no mínimo, a 5% do fluxo total de sujeitos (clientes) com um nível de 

confiança de 95%, no conjunto do período de análise da unidade hoteleira (180 dias) e 

que, adicionalmente, representasse um ratio “respondente-variável de inquirição” de 

aproximadamente 10:1, tal como é recomendado na literatura (Malhotra, 2007; Hair et 

al.,2010).  

Consideram-se ainda os critérios recomendados por Hill (2000), Critério do esforço 

mínimo (Hill, 2000: p.53), de acordo com o qual a amostra é dimensionada tão grande 

quanto possível dentro dos limites dos recursos disponíveis; e o Critério das Rules of 

Thumb (Hill, 2000: p.54), cujo objectivo é estimar a dimensão mínima da amostra que 

possibilite efectuar uma análise estatística adequada dos dados. 

Ora, como o número de clientes da unidade hoteleira objecto de investigação, em 

média, é inferior a 20.000 anualmente (universo finito), e considerando também que o 

número total de itens da escala aplicada é de 28 (24+4), o tamanho da amostra líquida 

recolhida (n=1.236 participantes) deve ser considerado perfeitamente aceitável, para além 

do mínimo requerido para uma análise multivariada dos dados, e indicador preliminar de 

uma provável validade estatística.  

Participantes 

A composição da amostra bruta recolhida foi de 2.300 participantes, sendo a amostra 

líquida, após limpeza dos dados (listwise), de 1.236 participantes que apresentam o 

seguinte perfil de composição de género, etária e nacionalidade, conforme Tabela 5. 
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Tabela 5 - Caracterização da amostra (género, idade, nacionalidade). 
 

GÉNERO 

 Frequência absoluta Frequência relativa Frequência acumulada 

Masc. 818 66,2 66,2 

Fem. 418 32,8 100 

TOTAL 1236 100  

 

IDADE 

 Frequência absoluta Frequência relativa Frequência acumulada 

18-24 267 21,6 21,6 

25-34 310 25,1 46,7 

35-44 335 27,1 73,8 

45-54 189 15,3 89,1 

55+ 135 10,9 100 

TOTAL 1236 100  

 

NACIONALIDADE 

 Frequência absoluta Frequência relativa Frequência acumulada 

PT 546 44,2 44,2 

DE 64 5,2 49,4 

ES 163 13,2 62,5 

GB 220 17,8 80,3 

US 33 2,7 83,0 

IT 45 3,6 86,7 

FR 51 4,1 90,8 

BR 114 9,2 100 

TOTAL 1236 100  

 

Constata-se que a maioria dos respondentes são homens (66,2%) com idades abaixo dos 

45 anos (73,8%), de nacionalidade portuguesa (44,2%), inglesa (17,8%) ou espanhola 

(13,2%). 

Sobre as diferenças das características culturais das nacionalidades dos entrevistados, 

agrupadas de acordo com o critério da escala de Hofstede (1980), obteve-se a seguinte 

composição da amostra: Cultura Individualista (Países do Norte da EU+Outras regiões), 

39% do total; Cultura Colectivista (Países do Sul da EU), 61% do total, conforme Tabela 

6.   
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Tabela 6- Nacionalidades agrupadas segundo os traços de Individualismo- 

colectivismo 

 
Frequência absoluta Frequência relativa Frequência acumulada 

Cultura 

Individualista 

 

482 39.0 % 39.0% 

Cultura 

colectivista 

754 61.0% 100.0% 

Total 
1236 100.0%  

Sobre os motivos da estadia, ventilados pela nacionalidade constata-se que: 88,6% dos 

respondentes tinha os negócios (46,3%) e o lazer (42,3%) como motivo da sua estadia; que 

maioritariamente são portugueses (41,6%), ingleses (17,9%) e espanhóis (14,6%); 

notando-se que em negócios, os ingleses são o segundo grupo mais numeroso (22,7%), 

seguido pelos portugueses (37%); e que em lazer, os brasileiros surgem como o quarto 

grupo mais numeroso (11,3%) logo a seguir a ingleses (13,3%), espanhóis (18,5%) e 

portugueses (45,4%), conforme Tabela 7. 

  Tabela 7 - Motivo da estadia ventilado por nacionalidade 
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Efectuada uma análise de correlações de Pearson (Tabela 8) entre as principais 

características do perfil amostral, pode-se concluir que existe uma única correlação 

significativa, positiva e fraca (0,097; p<,001) entre idade e nacionalidade. Não se 

encontram mais correlações significativas entre os critérios base de caracterização do 

perfil amostral. 

Tabela 8 - Correlação dos factores de perfil dos inquiridos 

 

Instrumento 

Os itens da escala SERVPERF forneceram a base de desenvolvimento do instrumento 

de medida, definido como um questionário estruturado de perguntas fechadas e abertas, o 

qual, com suporte nos resultados obtidos na fase qualitativa exploratória, anterior, e nos 

pré-testes efectuados ao questionário preliminar, foi adaptado ao contexto físico, cultural e 

de gestão do serviço específico do local onde o trabalho de campo foi realizado (hotel de 4 

estrelas em Lisboa), através das seguintes acções: (1) redacção das questões traduzidas, 

com o suporte de tradutores profissionais de cada nacionalidade para os idiomas mais 

utilizados pela clientela do hotel, a saber: português, espanhol, inglês, francês, alemão e 
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italiano; (2) transformação, acréscimo e/ou anulação de alguns itens originais em função 

do contexto semântico, cultural e dos processos de gestão do serviço do hotel.  

Resultou uma escala multi-item adaptada ao contexto de serviço hoteleiro em Portugal, 

designada SERVON ponderada - derivada da escala original SERVQUAL (Parasuraman 

et. al., 1988) expurgada da sua parte relativa às expectativas, na versão SERVPERF 

(Cronin e Taylor, 1992; Brady, Cronin e Brady, 2002; Landrum, Prybutok, Zhang e Peak, 

2009) de avaliação baseada somente-pelo-desempenho -, composta por 24 variáveis de 

medida: 21 itens agregados em 5 dimensões (RATER) de avaliação da qualidade do 

serviço, apresentados segundo duas escalas intervalares de percepção, com 5 termos de 

resposta: (a) de notação da avaliação do serviço e (b) de notação da importância atribuída 

a cada item de avaliação; e 3 itens finais de avaliação independente, um sobre a Satisfação 

Global do Cliente e dois sobre a Intenção Comportamental de voltar e recomendar o hotel, 

apresentados segundo escalas intervalares de concordância em 5 termos enviesados à 

direita (tipo Likert). 

Os 24 itens que compõem a escala de avaliação da qualidade do serviço e da satisfação 

do cliente resultantes da sua adaptação ao contexto, foram distribuídos ad-hoc 

assimetricamente, segundo a estrutura das cinco dimensões (D1 a D5) da escala 

SERVPERF de acordo com a organização da gestão da produção do serviço, conforme 

Figura 6; e em função da sua correlação operacional (e.g. sincronia) com os processos de 

gestão do serviço do hotel, conforme Figura 7: 

- 11 Itens (P1 a P11) para avaliar a percepção de cumprimento da promessa de 

serviço (D3-Credibilidade); 

 

- 2 Itens (P12 e P13) para avaliar a percepção da prontidão para servir rapidamente 

com qualidade (D4-Resposta); 
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- 2 Itens (P14 e P15) para avaliar a percepção de confiança e honestidade 

 transmitida pelos empregados e a organização (D5-Garantia); 

 

- 2 Itens (P16 e P17) para avaliar a percepção da atenção individualizada dispensada   

ao cliente (D2- Empatia);  

 

- 4 Itens  (P18 a P21) para medir a percepção da apresentação física dos serviços  

     (D1- Tangibilidade); 

 

- 1 Item (P22) para avaliar a Satisfação Global; 

 

- 2 Itens (P23 e P24) para avaliar a Intenção Comportamental. 
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Figura 6 - Instrumento de investigação (questionário)  
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Figura 7 - Matriz de sincronização dos indicadores de percepção da qualidade             

dos processos de gestão do hotel 
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 O instrumento resultante (escala multi-item SERVON ponderada) ficou organizado em 

4 partes: 

 A-Perfil do respondente; B-Percepções da qualidade do serviço (classificação e 

importância), Satisfação global e Intenção Comportamental; C-Razões da estadia e D-

Sugestões e reclamações. 

Na parte B (Percepções), as medidas foram tomadas para cada um dos 21 itens de 

avaliação da qualidade do serviço através de duas escalas intervalares, simétricas, de 

resposta em cinco termos, (conforme recomendado por Krosnick, 2010:C2), ver exemplo 

na Figura 6 e Figura 12.  

Uma, para notação da intensidade das percepções avaliativas sobre o desempenho dos 

atributos essências da qualidade do serviço, de “Mau a Excelente”; e outra, para atribuição 

da importância a cada um dos atributos avaliados, de “Nada Importante a Muito 

Importante”.  

Estas escalas foram apresentadas por ordem aleatória em modo de auto-administração, 

sequencialmente por item, uma após a outra, sendo solicitado aos respondentes que, em 

primeiro lugar, atribuíssem uma classificação (a) avaliatória da qualidade do serviço 

percepcionado (P1A a P21A) e, em segundo lugar, (b) um grau de importância ao 

respectivo item (P1B a P21B), conforme representado nas Figuras 6 e 7.  

No final, a satisfação global (P22) e a intenção comportamental (P23 e P24) foram 

medidas por escalas intervalares de concordância, tipo Likert, assimétricas enviesadas à 

direita - dado se ter constatado na fase qualitativa exploratória da investigação que não 

haveria muitas respostas neutras ou indiferentes sobre a avaliação deste aspectos -, em 

cinco termos: 

“Discordo Totalmente, Discordo Parcialmente, Concordo Ligeiramente, Concordo 

Parcialmente e Concordo Totalmente”.   
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Assim, em resumo, cada respondente recebeu por ordem aleatória cada um dos 21 itens 

de avaliação sobre os atributos da qualidade do serviço - por forma obviar a alguns dos 

efeitos de potencial enviesamento das respostas (e.g. satisfacing segundo Krosnic; 2005;  

Malhotra, 2007) -, sendo para o efeito programado um procedimento informático de 

aleatorização da ordem de apresentação das perguntas.  

 Por último, sem aleatoriedade da ordem, foram solicitadas resposta a afirmações (c) 

sobre a satisfação global com o serviço e (d) a intenção (d.1) de voltar e (d.2) de 

recomendar o hotel, com a intensidade representada por cinco termos de: Discordo 

Totalmente a Concordo Totalmente - conforme argumentado por Visner et al. (2000) e 

Krosnick (2005, 2010).  

Na parte A (Perfil) inicial, colocaram-se 4 itens categóricos de identificação do perfil 

do respondente: 1- género (2 opções); 2- escalão etário (4 opções); 3- nacionalidade (8 

opções e 1 aberta).  

Na parte C (Razões), são apresentados 4 itens categóricos ordinais sobre a motivação 

da visita: 1-Motivo estadia (4 opções); 2- Frequência da estadia (2 opções); 3- Outros 

hotéis considerados (1 opção e 1 de resposta livre); 4- Razão da escolha do hotel (3 opções 

e 1 de resposta livre).  

Na última parte D (Sugestões), abriu-se um campo livre (pergunta aberta) para 

sugestões e reclamações sobre o serviço do hotel (ver exemplificação na Figura 12).  

Procedimentos 

A investigação envolveu a seguinte sequência de procedimentos metodológicos. 

Para a recolha dos dados 

- Em primeiro lugar, foi efectuada uma revisão da literatura por forma a identificar os 

modelos e publicações científicas mais pertinentes e actualizadas sobre o marketing e a 
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qualidade do serviço, a satisfação e fidelização do cliente, com particular enfâse no sector 

de hotelaria. Tendo após sido efectuada uma análise crítica e justificativa da modelização 

a adoptar na investigação.  

- Em segundo lugar, numa fase inicial exploratória por métodos qualitativos, de 

aferição e parametrização relativa ao hotel, foram realizadas 3 entrevistas livres com 

peritos (director geral, director de qualidade e direcção de marketing) que permitiu 

organizar e sintetizar os processos e respectivos indicadores-chave de caracter objectivo 

(hard facts), estabelecidos para o desempenho da qualidade do serviço do hotel-piloto - 

com a categoria de 4 estrelas, localizado em Lisboa (Parque das Nações) - seleccionado 

por conveniência a partir de uma relevante cadeia de hotelaria portuguesa de média 

dimensão que colaborou como parceiro de investigação.  

Foi elaborada uma modelização do funcionamento e da prestação de serviços - 

enquanto fluxo de processos e subprocessos. Identificaram-se 4 macroprocessos 

(acolhimento e funcionalidade; apoio especializado; gastronomia; e suporte) e respectivos 

13 subprocessos (quartos, limpeza, recepção, segurança, manutenção, grupos, cozinha, 

bar, restauração, ambiente, acessibilidade, pessoal e gestão), tendo-se constituído cada um 

destes como um objecto de investigação.  

Numa etapa posterior da fase exploratória, adicionalmente foram conduzidas 15 

entrevistas em profundidade e 3 focus-group (com 6 participantes cada), segundo um 

guião semiestruturado para a moderação das sessões, a clientes ocasionais do hotel, de 

várias nacionalidades; que permitiu, exploratoriamente, um ajustamento preliminar dos 

critérios fundamentais subjectivos (soft facts) de avaliação pelos clientes de várias 

nacionalidades sobre a qualidade do serviço a partir dos critérios estabelecidos pela escala 

SERVPERF. Este passo metodológico exploratório forneceu a oportunidade para aferição 

e primeira adaptação da escala original ao contexto hoteleiro.  
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- Em terceiro lugar, foi concebida uma ferramenta informática desenvolvida por 

programação original (plataforma electrónica avançada) que constituiu o dispositivo para a 

recolha, registo, tratamento, e comunicação entre o cliente e a gestão do hotel, de acordo 

com os pressupostos definidos para a investigação.  

- Em quarto lugar, após a análise de conteúdo das entrevistas foi reformulada a escala 

SERVPERF adaptada ao contexto local, e efectuados 2 pré-testes sequenciais por 

entrevistas pessoais cara-a-cara com 30 clientes, hospedados ocasionalmente no hotel, 

para aferição e refinação do instrumento. 

- Em quinto lugar, foi instalado e pré-testada a funcionalidade do dispositivo 

(plataforma electrónica avançada) - durante 1 semana (8 dias sequenciais) -, equipado com 

um terminal de ecrã táctil (kiosk touch screen computer) para input das respostas ao 

questionário, colocado na entrada principal do hotel junto à recepção, e foi montada a 

comunicação interna dirigida aos clientes e as acções de formação dos funcionários para 

apoio e estímulo à resposta. 

- Finalmente, iniciou-se o trabalho de campo final, numa fase confirmatória de 

investigação por métodos quantitativos, durante cerca de 180 dias consecutivos, por 

questionários auto-administrados diariamente e em contínuo (24/7), sem interrupções, que 

permitiu recolher as medidas da percepção da qualidade do serviço, da satisfação e da 

intenção comportamental dos clientes. Foram ainda recolhidos dados de perfil, e sugestões 

e reclamações através de uma questão aberta inserida no final do questionário 

disponibilizado no terminal dedicado “touch-screen” colocado junto ao balcão de 

atendimento da entrada do hotel.  No final, foram recolhidos cerca de 2.300 questionários 

dos quais se validaram preliminarmente as 1.236 questionários para análise estatística 

posterior. 
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Para a análise dos dados  

A modelização estatística delineada para análise das hipóteses de investigação - após a 

fase de investigação exploratória e os pré-testes de validação do instrumento -, foi definida 

a partir do seguinte conjunto de variáveis, adaptadas ao contexto específico (e.g. serviço 

hoteleiro de 4 estrelas em Lisboa):  

- 3 itens com escalas de concordância: 1 item para a Satisfação Global (SG) e 2 itens 

para a Intenção Comportamental (IC) do cliente, constituindo as variáveis dependentes 

    (VD).  

- 21 Itens ponderados, constituindo as variáveis independentes (VI). Os scores (notas de 

classificação) de cada um dos itens de avaliação da qualidade do serviço foram 

ponderados pelos scores (notas de importância atribuída) de cada item segundo o produto: 

de percepção x importância. Num segundo momento, foi gerada (a) uma variável agregada 

[ICT=(P23+P24)/2] da Intenção Comportamental Total e (b) uma variável-índice 

designada “Percepção Global da qualidade do serviço” [PG=(P1P+…P21P)/21], 

resultante da média aritmética calculada pela agregação dos scores de todos os item 

ponderados. Por último, num terceiro momento, os 21 itens ponderados da nova escala 

ponderada resultante foram forçadamente distribuídos pelas 5 dimensões definidas pela 

escala original SERVPERF, por forma reproduzir a estrutura original do modelo 

conceptual da qualidade, resultando as variáveis-dimensão ponderadas: D1P, D2P, D3P, 

D4P, D5P, conforme Tabela 2.  

Como co-variáveis de estratificação foram consideradas: a Nacionalidade (N), o Género 

(G), o Grupo etário (I) e o Motivo de estadia (M).  

Deste modo, definiu-se um modelo de avaliação da qualidade do serviço, da satisfação 

global e da intenção comportamental do cliente hoteleiro adaptado ao contexto, 

representado por uma equação com: 3 variáveis dependentes (SG, ICT, PG), 6 variáveis 
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independentes (D1P, D2P, D3P, D4P, D5P, PG) e 4 co-variáveis (N,G,I,M). Todas as 

variáveis são categóricas, nominais ou ordinais e intervalares, conforme a seguinte 

expressão:  

PG, SG , IC = D1P, D2P, D3P, D4P, D5P, PG; N,G,I,M 

Foi concebida uma modelização estatística suportada por tratamentos descritivos e 

analíticos com recurso, nomeadamente, a análises de variância (ANOVA, MANOVA), 

análise factorial exploratória (EFA) e análise de regressão linear (RLM) ; e, 

posteriormente, a Análise Factorial Confirmatória (CFA) e ao Sistema de Equações 

Estruturais (SEM), conforme recomendado pela literatura (Kinnear e Taylor, 1983; Hair et 

al. , 2006; Malhotra, 2007; Jaramillo et al. , 2009; Cronin&Taylor, 1992; Brady, 2002). 

Para a computação e análise estatística dos dados foram utilizados os programas SPSS 

20 e AMOS 20, da IBM. 

Considerações sobre o método  

Enquadrado com o conhecimento científico mais actual acerca dos dispositivos de 

melhoria contínua da qualidade do serviço e da satisfação do cliente, os quais 

normalmente tem por objectivos: (a) a racionalização e optimização dos processos de 

produção do serviço para uma melhor e mais eficaz utilização dos recursos disponíveis, 

em tempo útil; (b) o aumento da satisfação e fidelização dos clientes, cuja finalidade é 

assegurar uma posição no mercado mais favorável face aos concorrentes, foi elaborado o 

presente plano de investigação. 

Sabendo-se que um dos objectivos finais dos programas de qualidade é (…) a 

manutenção da satisfação do cliente ao nível necessário para um desempenho eficaz no 

mercado (…), (EFQM,2008), qualquer programa de qualidade na área dos serviços deverá 

comportar dispositivos de diagnóstico e controlo que incluam a medição das dimensões de 



143 

 

percepção mais pertinentes para a satisfação dos seus clientes, sincronicamente com as 

características (indicadores-chave) sobre a qualidade do desempenho do serviço fornecido. 

 Assim, para atingir esses resultados, um programa de qualidade deve compreender, 

(…) para além de um processo explícito de medição e correcção permanente da 

qualidade das prestações fornecidas, um processo de avaliação contínua da satisfação 

dos clientes (…), (ISO 9001:2000: rev.2008).  

O método aplicado efectuou uma criteriosa exploração estatística dos dados crónicos 

obtidos por um processo contínuo (diacrónico), estocástico, de medição da percepção da 

qualidade do serviço, visando avaliar os factores determinantes e a sua importância 

relativa (e.g. atributos essenciais mais importantes), responsáveis pelas flutuações 

temporais e contextuais da percepção do serviço, da satisfação acumulada e da intenção 

comportamental dos clientes, validando assim as medidas de ajustamento do serviço 

necessárias para cada parâmetro-chave (KPI) do desempenho do serviço prestado pelo 

hotel.  

Deste modo ficou assegurada a estabilidade no tempo do nível de qualidade desejado, 

ultrapassando razoavelmente os perigos das medições e inquéritos transversais efectuados 

em momentos pontuais, por vagas de frequência irregular (i.e. semanal, mensal, semestral, 

anual, etc.); procedimentos esses que não dão garantia de expurgarem a sua atipicidade e 

que, desde logo, são potenciais geradores de erro e enviesamentos dos resultados obtidos. 

Dada a complexidade das relações existentes entre as propriedades dos serviços e o 

grau e natureza da satisfação dos seus utilizadores - como anteriormente ficou 

demonstrado -, quer a selecção das propriedades objectivas a estudar, quer dos aspectos 

subjectivos para medir a qualidade, a satisfação com o serviço e a intenção 

comportamental de utilização futura, devem proceder de um modelo teórico unificado de 

comportamento do cliente - Modelo Conceptual da Qualidade do Serviço -, o qual garante 
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a possibilidade da interpretação correlativa das variáveis salientes e das séries de 

observações efectuadas (Ghobadian, Speller e Jones, 1994).  

Sendo o objectivo principal de investigação o estudo e validação de uma nova 

modelização operacional fundada no modelo Conceptual da Qualidade do Serviço 

(Parasuraman et al., 1987) e na escala SERVPERF da percepção somente-pelo-

desempenho (Cronin e Taylor, 1992), adaptada ao contexto de serviço de um hotel de 

quatro estrelas em Lisboa, foi desenvolvido um plano de observação e recolha de 

informação em diálogo com os clientes do hotel, suportado por um dispositivo 

informático, tecnologicamente avançado, para a monitorização das métricas de avaliação e 

importância atribuída aos indicadores-chave (e.g. atributos essenciais) da percepção sobre 

a qualidade do serviço (medidas subjectivas). 

   Pretende-se saber quais são os aspectos do serviço mais e menos valorizados pelos 

clientes do hotel, segundo diversas origens culturais, sincronicamente com as métricas dos 

indicadores-chave de desempenho concebidos para uma gestão dos processos de serviço 

(medidas objectivas).  

Visa-se ainda a monitorização do grau de satisfação global com o serviço e da intenção 

comportamental quanto à utilização e recomendação futura do hotel, consequentes da 

percepção da qualidade, para a criação em tempo-real de um sistema optimizado de 

melhoria contínua do desempenho da qualidade do serviço e da satisfação/fidelização dos 

clientes da estrutura de serviço hoteleiro.  

Em suma, o objecto desta investigação é o ensaio de uma recolha e exploração 

estatística de dados crónicos e diacrónicos segundo uma modelização sincrónica da 

qualidade do serviço, operacionalizado pela escala SERVON ponderada, derivada da 

escala SERVPERF (Cronin e Taylor, 1992; Brady et al. 2002), adaptada ao contexto do 

serviço hoteleiro em Portugal. 
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 Para o efeito foi construído e validado m dispositivo avançado e integrado de 

diagnóstico, previsão, processamento e controlo de (a) medidas contínuas (e.g. 

longitudinais) das diferentes dimensões subjectivas (medidas subjectivas - visão do 

cliente) relativas à percepção e à satisfação dos seus clientes, sincronicamente com (b) as 

medidas das conformidades das características (indicadores-chave de desempenho) 

estabelecidas para a gestão da qualidade dos serviços prestados (medidas objectivas - 

visão da organização).  

Este dispositivo permitirá obter indicadores de gestão pertinentes e dinâmicos, 

desagregados e comparativos por unidade hoteleira e por perfis do cliente, sobre a 

qualidade percepcionada, a satisfação global e a intenção comportamental dos utilizadores 

do serviço, tal como recomendado na literatura (Seth et al.,2005).  

Está teoricamente fundamentadao no Modelo Conceptual da Qualidade do Serviço 

(Parasuraman et al., 1992) e é aplicado por uma modelização operacional sincrónica da 

qualidade do serviço através da escala multi-item SERVON ponderada - derivada da 

escala SERVPERF (Cronin e Taylor, 1992) adaptada ao contexto do serviço hoteleiro -, 

em contínuo (e.g. em diálogo always on: just-in-time, anytime, anywhere).  

Pretende-se modelizar e validar um dispositivo explícito de resposta científica, 

metodológica e técnica para um vasto e heterogéneo conjunto de necessidades para a 

eficiência da gestão da qualidade e do desempenho do serviço hoteleiro, designada: 

Modelo Sincrónico da Cadeia-de-Efeitos da Qualidade do Serviço para a Satisfação do 

Cliente em Diálogo Diacrónico (Always On Monitor).  
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Capitulo 5 

RESULTADOS 

 

Construção e validação da escala multi-item 

 

Pré-testes do instrumento 

A nova escala SERVON ponderada, derivada da escala SERVPERF adaptada ao 

contexto (conforme figura 6 e figura 7), contendo no conjunto 45 itens de avaliação - 

21:P1A a P21A, para a percepção da qualidade do serviço; 21: P1B a P21B, para a 

importância atribuída; 1 item para a Satisfação Global e 2 itens para a Intenção 

Comportamental -, foi submetida a um pré-teste de confiabilidade (modelo de Alpha de 

Cronbach de consistência interna, baseado na correlação inter-item), ao qual responderam 

preliminarmente 30 sujeitos seleccionados por uma amostra de conveniência ocasional de 

hóspedes do hotel (n=30), cujos resultados (α =0,947) confirmam com elevada confiança 

(CI=95%) uma excelente consistência interna (superior a 0,7) das respostas da escala a 

este nível inicial, conforme Tabela 9. 

Tabela 9 - Primeiro pré-teste de confiabilidade da escala SERVON inicial 

 

 

 

 

 

 

De seguida, foram calculadas 21 novas variáveis ponderadas: P1P a P21P (percepção x 

importância), resultante dos produtos das notas observadas para cada variável - tal como 
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argumentado por Massambani (2004) e Saldanha e Subramanian (1992) acerca de 

variáveis extensivas e intensivas para o equilíbrio dinâmico de um fluxo -, para cada um 

dos 21 itens de percepção da qualidade (P1A a P21A) e para cada um dos 21 itens da 

importância atribuída (P1B a P21B), respectivamente. A escala ponderada resultante 

contém 24 variáveis de medida no total: sendo 21 variáveis independentes ponderadas 

[(P1A*P1B)… (P21A*P21B)] e três variáveis dependentes não ponderadas: uma (SG) 

relativa à Satisfação Global (P22), uma (ICT) relativa à Intenção comportamental total 

[resultante do cálculo da média aritmética da agregação das duas variáveis originais [(P23 

+P24)/2 ] e uma variável-índice de percepção global da qualidade do serviço (PG) 

resultante da média aritmética dos scores agregados das variáveis independentes 

ponderadas [(P1P +P2P+… P21P)/21].  

Este conjunto de variáveis de medida foi submetida a um segundo pré-teste de 

consistência interna (Alpha de Cronbach) ao novo conjunto transformado de itens 

observados, com base numa nova amostra de conveniência ocasional (n=30) cujos 

resultados confirmam também com elevada confiança (CI=95%) uma excelente 

consistência interna da escala (α=0,970), estando assim em grande parte livre de erro 

aleatório, com uma diferença significativa das médias entre sujeitos-itens (F(23)=15,851; 

p<,001), conforme Tabela 10. 

Tabela 10. Segundo pré-teste de confiabilidade da escala SERVON ponderada 
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O instrumento de investigação foi assim considerado confiável e válido, segundo uma 

perspectiva quer psicométrica quer datamétrica. 

Em resumo, foram cuidadosamente respeitados os critérios de desenvolvimento e 

validação dos conteúdos de escalas através de um processo metodológico rigoroso, tal 

como recomendado pelo paradigma de Churchil (1979). O que de original e divergente da 

escala SERVQUAL/SERVPERF se apresenta na nova escala SERVON ponderada 

adaptada ao contexto pode ser sintetizado nos seguintes aspectos relativos às Percepções 

(parte B do instrumento): 

1) O número de itens sobre os determinantes da qualidade do serviço (aspectos 

essenciais) foi reduzido para 21 - em vez dos 22 originais -, dado os resultados 

dos pré-testes de adaptação ao contexto cultural específico e de gestão do 

serviço assim o determinarem (suportado por Parasuraman et al.  1994, Brady 

e Cronin, 2001); 

2)  A tipologia e formulação dos itens foi alterada, semanticamente e pelas escalas, 

originalmente constituídas por variáveis categóricas intervalares de 

concordância (Likert) para escalas categóricas ordinais de classificação (rating 

scales), similarmente em cinco termos de intensidade, mas não simétricas 

enviesadas à direita com três termos de concordância, (suportado pela 

argumentação de Krosnick et al. , 2006). 

3)  A aleatorização da ordem de apresentação dos itens em sequências 

diferenciadas a cada respondente, evitando possíveis efeitos de surfacing e de 

priming, tal como recomendado por Krosnick (2005) e argumentado por 

Coulthard (2004). 

4)  As duplas e simultâneas medidas da percepção sobre os aspectos 

determinantes da avaliação da qualidade do serviço e da respectiva 
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importância atribuída a cada item - avaliações de classificação e de 

importância - foram solicitadas aos respondentes uma única vez (manobra) por 

item; o primeiro de classificação (de Mau a Excelente) da qualidade do 

serviço, e o segundo, de atribuição de importância ao respectivo aspecto (item) 

do serviço avaliado (de Nada importante a Muito importante). Resulta pelos 

produtos dos dados de cada variável uma nova escala ponderada na origem, 

por item, que determina a percepção ponderada da qualidade do serviço dos 

aspectos essenciais pela importância que a cada item é 

atribuída/percepcionada pelos respondentes. Note-se que este método de 

construção de novas variáveis através da ponderação da classificação e da 

importância na origem (por item), já foi validado, por exemplo, por Silva, 

Mendes e Guerreiro (2001) em estudos sobre indicadores de avaliação da 

qualidade no turismo em Portugal. Desta forma, procura-se resolver 

empiricamente duas questões fundamentais ainda em curso de discussão 

científica: (a) sobre a quantidade de erro introduzida pela extensão e cansaço 

provocado aos inquiridos pelo esforço de resposta aos 22 itens avaliados por 

duas vezes, separadamente (e.g. 44 repostas na escala SERVQUAL), tal como 

referido por Brady et al.  (2002) e Jain e Gupta (2004); e (b) sobre a atribuição 

de importância (ponderação) a cada um dos determinantes (itens) da qualidade 

do serviço, o que possibilita obter escalas mais fiáveis e a relativização de cada 

item de medida - e não somente por conjuntos de itens agregados (e.g. 

dimensões) que integram o modelo de qualidade do serviço original, como, por 

exemplo, realizaram Cronin e Taylor (1992, 1994), Brady et al.  (2002) e Jain 

e Gupta (2004). Os resultados obtidos confirmam a validade e parcimónia 

desta solução. 
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5)  A matriz de sincronização, conforme Figura 7, anterior, construída para a 

sincronização dos indicadores (itens) de percepção da qualidade do serviço 

e os correspondentes indicadores (itens) dos processos de gestão do hotel 

(processos e subprocessos de serviço),  que permite de forma inteiramente 

original resolver a problemática, recorrente, da “sincronização das visões”, 

das medidas dos indicadores subjectivos (soft facts) percepcionados pelo 

cliente (visão do cliente) com os indicadores objectivos (hard facts) pré-

definidos pela gestão do hotel (visão da organização). Por este método 

empírico original poderão ser recolhidas métricas por séries estocásticas 

sincrónicas, desde que a recolha das métricas seja efectuada em contínuo -, 

o que permitirá obter uma muita elevada e eficaz avaliação e 

operacionalização da gestão dos processos de melhoria contínua do 

desempenho da unidade hoteleira 

De facto, os desvios das medidas diacrónicas (e.g. em contínuo) recolhidas 

relativamente à matriz de objectivos de qualidade do serviço são, deste modo, sincrónica e 

simultaneamente avaliados de imediato pelos gestores de cada processo/subprocesso do 

serviço (i.e. acolhimento e funcionalidade, apoio especializado, gastronomia, suporte, 

etc.), permitindo actuar rapidamente (just-in-time)  sobre o ajustamento e/ou correcção dos 

parâmetros defeituosos, visando a satisfação e fidelização do Cliente.  

Análise das variáveis observadas 

Prosseguindo a análise dos dados recolhidos pela amostra líquida (n=1236), 

efectuaram-se os procedimentos preliminares para a verificação, limpeza e normalização 

da base de dados e para a criação dos itens ponderados ensaiados na fase de pré-teste do 

questionário, já referida. Verifica-se em geral aceitáveis propriedades estatísticas e 

psicométricas das variáveis da escala (Tabela 11). 
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Tabela 11- Análise descritiva dos itens da escala SERVON ponderada 

 

Missing values e validação da escala 

Constatam-se no entanto, casos de dados ausentes (não resposta) os quais se crêem 

estar distribuídos de forma ocasional (missing at random-MAR) não se detectando um 

padrão sistemático dessas ausências e tendo em conta a forma auto-administrada do 

instrumento de inquérito que apresenta as questões com respostas forçadas. A estratégia 

adoptada para a normalização multivariada dos dados por substituição dos valores 

ausentes foi efectuada, com recurso ao programa SPSS.20, pelo método de imputação 



155 

 

bar pront limp comfor necess com cortez zonp local comid preç serv ambi resp equip confer rest segur recep palmç exact

satisfaç

ão 

global

voltaria 

hosp

recome

ndaria 

bar 1,000 ,479 ,428 ,451 ,466 ,426 ,461 ,447 ,418 ,450 ,439 ,468 ,444 ,411 ,457 ,493 ,511 ,453 ,441 ,450 ,437 ,364 ,312 ,260

pront ,479 1,000 ,521 ,574 ,561 ,573 ,610 ,510 ,445 ,509 ,520 ,548 ,513 ,550 ,542 ,411 ,506 ,501 ,564 ,441 ,491 ,467 ,390 ,356

limp ,428 ,521 1,000 ,571 ,519 ,498 ,601 ,583 ,500 ,501 ,483 ,516 ,508 ,474 ,524 ,359 ,497 ,546 ,483 ,483 ,470 ,451 ,390 ,318

comfor ,451 ,574 ,571 1,000 ,539 ,515 ,576 ,585 ,486 ,479 ,509 ,527 ,492 ,478 ,523 ,338 ,509 ,524 ,529 ,484 ,420 ,471 ,401 ,340

necess ,466 ,561 ,519 ,539 1,000 ,437 ,593 ,543 ,465 ,486 ,522 ,555 ,510 ,540 ,528 ,375 ,512 ,513 ,513 ,477 ,383 ,522 ,408 ,358

com ,426 ,573 ,498 ,515 ,437 1,000 ,603 ,503 ,467 ,442 ,487 ,500 ,483 ,511 ,527 ,358 ,473 ,484 ,564 ,404 ,392 ,481 ,412 ,355

cortez ,461 ,610 ,601 ,576 ,593 ,603 1,000 ,563 ,538 ,519 ,518 ,587 ,544 ,551 ,560 ,386 ,507 ,535 ,625 ,490 ,480 ,496 ,436 ,343

zonp ,447 ,510 ,583 ,585 ,543 ,503 ,563 1,000 ,516 ,528 ,508 ,515 ,514 ,489 ,538 ,361 ,495 ,530 ,520 ,479 ,449 ,426 ,349 ,330

local ,418 ,445 ,500 ,486 ,465 ,467 ,538 ,516 1,000 ,461 ,426 ,455 ,450 ,414 ,467 ,341 ,427 ,480 ,430 ,434 ,441 ,397 ,318 ,285

comid ,450 ,509 ,501 ,479 ,486 ,442 ,519 ,528 ,461 1,000 ,445 ,445 ,461 ,458 ,467 ,377 ,551 ,480 ,444 ,399 ,404 ,385 ,349 ,284

preç ,439 ,520 ,483 ,509 ,522 ,487 ,518 ,508 ,426 ,445 1,000 ,540 ,476 ,445 ,498 ,413 ,473 ,446 ,533 ,425 ,428 ,442 ,368 ,331

serv ,468 ,548 ,516 ,527 ,555 ,500 ,587 ,515 ,455 ,445 ,540 1,000 ,495 ,393 ,543 ,378 ,468 ,511 ,491 ,443 ,435 ,451 ,364 ,302

ambi ,444 ,513 ,508 ,492 ,510 ,483 ,544 ,514 ,450 ,461 ,476 ,495 1,000 ,479 ,523 ,403 ,500 ,527 ,468 ,454 ,465 ,422 ,347 ,314

resp ,411 ,550 ,474 ,478 ,540 ,511 ,551 ,489 ,414 ,458 ,445 ,393 ,479 1,000 ,514 ,391 ,465 ,455 ,400 ,453 ,442 ,424 ,405 ,317

equip ,457 ,542 ,524 ,523 ,528 ,527 ,560 ,538 ,467 ,467 ,498 ,543 ,523 ,514 1,000 ,401 ,487 ,506 ,479 ,436 ,460 ,421 ,348 ,304

confer ,493 ,411 ,359 ,338 ,375 ,358 ,386 ,361 ,341 ,377 ,413 ,378 ,403 ,391 ,401 1,000 ,405 ,393 ,366 ,348 ,321 ,296 ,272 ,204

rest ,511 ,506 ,497 ,509 ,512 ,473 ,507 ,495 ,427 ,551 ,473 ,468 ,500 ,465 ,487 ,405 1,000 ,472 ,446 ,480 ,452 ,394 ,360 ,257

segur ,453 ,501 ,546 ,524 ,513 ,484 ,535 ,530 ,480 ,480 ,446 ,511 ,527 ,455 ,506 ,393 ,472 1,000 ,485 ,466 ,421 ,399 ,335 ,274

recep ,441 ,564 ,483 ,529 ,513 ,564 ,625 ,520 ,430 ,444 ,533 ,491 ,468 ,400 ,479 ,366 ,446 ,485 1,000 ,420 ,384 ,473 ,372 ,361

palmç ,450 ,441 ,483 ,484 ,477 ,404 ,490 ,479 ,434 ,399 ,425 ,443 ,454 ,453 ,436 ,348 ,480 ,466 ,420 1,000 ,411 ,391 ,311 ,270

exact ,437 ,491 ,470 ,420 ,383 ,392 ,480 ,449 ,441 ,404 ,428 ,435 ,465 ,442 ,460 ,321 ,452 ,421 ,384 ,411 1,000 ,358 ,276 ,248

satisfação 

global

,364 ,467 ,451 ,471 ,522 ,481 ,496 ,426 ,397 ,385 ,442 ,451 ,422 ,424 ,421 ,296 ,394 ,399 ,473 ,391 ,358 1,000 ,780 ,637

voltaria hosp ,312 ,390 ,390 ,401 ,408 ,412 ,436 ,349 ,318 ,349 ,368 ,364 ,347 ,405 ,348 ,272 ,360 ,335 ,372 ,311 ,276 ,780 1,000 ,635

recomendaria ,260 ,356 ,318 ,340 ,358 ,355 ,343 ,330 ,285 ,284 ,331 ,302 ,314 ,317 ,304 ,204 ,257 ,274 ,361 ,270 ,248 ,637 ,635 1,000

Determinant = 1,155E-006

múltipla (multiple imputation) por random imputation baseada no algoritmo da máxima 

verosimilhança EM, tal como recomendado por Little e Rubin (1989) e Howell (2007). 

As propriedades estatísticas dos dados resultantes são satisfatórias a nível univariado, 

quanto à independência e normalidade da distribuição (teste Saphiro-Wilk e boxplots) e à 

homogeneidade da variância (homocedasticidade, teste de Levene). As restantes 

propriedades psicométricas dos itens da escala também não sugere qualquer imparidade, 

conforme Tabela 11. 

A análise da tabela de correlações de Pearson da escala pelas variáveis ponderadas P1P 

a P21P e variáveis independentes P22, P23 e P24, demonstra a não existência de 

multicolineriedade ou de singularidade dos itens dado as correlações inter-item não serem 

superiores a 0,8 e a determinante ser positiva e >0,000001 (Tabela 12). 

Tabela 12 - Matriz de correlações inter-item da escala SERVON ponderada 
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O teste da consistência interna dos resultados recolhidos pela escala ponderada e 

normalizada, composta por 24 itens (P1P a P21P, P22, P23, P24), mantem uma excelente 

fiabilidade (α=0,953) e significância estatística dos dados recolhidos (F(23)=727,314; 

p<0,001).  

Análise exploratória da dimensionalidade do modelo 

Considerando as 21 variáveis ponderadas (P1P a P21P) observadas pela escala 

SERVON ponderada, foi efectuada uma análise factorial exploratória pelo método de 

componentes principais com rotação varimax, por forma a testar a replicação dos factores 

(dimensões) originais da modelização SERVQUAL/SERVPERF. A análise factorial 

apresenta-se válida pelos testes de adequação amostral de Kaiser-Meyer-Olkin e de 

esfericidade de Bartlet (KMO=0,976; χ2(210)14180,887; p<0,001); não se confirmando 

uma estrutura multidimensional indicativa das 5 dimensões originais do modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Scree plot da análise factorial exploratória da percepção ponderada 

A análise do scree plot revela uma estrutura unidimensional (Figura 8)  ajustando um 

único factor explicativo de 50,56% da variância total, conforme Tabela 13. 

A dimensão extraída foi nomeada: F1- Percepção da Qualidade do Serviço. 
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   Tabela 13 - Análise factorial exploratória por componentes principais  

    da  percepção da qualidade do serviço 

 

Os resultados não confirmam uma estrutura multidimensional semelhante às escalas 

originais SERVQUAL/SERVPERF, aliás em linha com os resultados obtidos por outras 

investigações, nomeadamente no sector hoteleiro e de retalho (i.e.Carman, 1990, Babakus 

e Boller, 1992, Ekinci e Reilly, 1997, Mels, Boshoff e Deon, 1997, Delgado et al. , 1999; 

Laroche et al. ,2004; Salazar et al. , 2005, Darshan, 2005, Jain & Gupta,2004; Carrillat et 

al. , 2007, 2009, Landrum et al. ,2009), as quais, similarmente, não conseguem replicar os 

5 factores (dimensões) originais (White e Schneider, 2000, In: Carrillat et al, 2006: p.477), 

e que, resumidamente, criticam: (a) a possível sobreposição das dimensões (Parasuraman, 

Zeithaml e Berry, 1994), (b) o desequilíbrio da importância atribuída às dimensões 

(Landrum et al.  2009), (c) a fraca fiabilidade da escala, não adequação e relevância dos 
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itens para medir psicometricamente a percepção acerca da qualidade do serviço numa 

estrutura hoteleira do ponto de vista dos Clientes (Jain & Gupta,2004; Carrillat et al. , 

2007). 

Segundo estas críticas os clientes utilizariam um menor número (mínimo) de atributos 

nos seus processos de avaliação da qualidade do serviço, o que requerer um menor número 

e mais simplificado conjunto de itens de medida, em particular na hotelaria (Salazar et al. , 

2005), e outras soluções com factores/dimensões mais simplificadas e adaptadas aos 

diferentes contextos industriais e socioculturais (Ekinci e Reilly,1997, Mels et al.  1997, 

McDougall e Levesque, 1998, Llusar e Zornoza, 2002, Darshan, 2005, Fang et al. , 2008).  

Análise de causalidade do modelo 

Por forma a calcular a relação causal entre a dimensão encontrada (F1- Percepção da 

Qualidade do Serviço) e a Satisfação Global (SG) dos clientes, foi efectuada uma análise 

de regressão linear simples pelo método Enter, segundo a seguinte equação de regressão:  

VD (SG) = k + b1VI (F1). 

Os resultados obtidos indicam, em primeiro lugar (conforme indicado pela rule of 

thumb de Cohen, 1992, utilizada por Jaramillo et al. , 2009), um “grande” tamanho dos 

efeitos correspondendo a uma intercorrelação das variáveis > 0,50 (r=0,601), sendo que o 

ajustamento do modelo explica moderadamente a variância total da Satisfação Global em 

função da percepção da qualidade do serviço (AdjR2=0,360) e prediz significativamente o 

seu comportamento [F(1235)=696,955;p<001], conforme Tabela 14.  
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Standardiz

ed 

Coefficient

s

B Std. Error Beta

Lower 

Bound

Upper 

Bound Zero-order Partial Part Tolerance VIF

(Constant) 3,977 ,026 155,308 0,000 3,926 4,027

REGR factor score   

1 for analysis 1

,676 ,026 ,601 26,400 ,000 ,626 ,726 ,601 ,601 ,601 1,000 1,000

a. Dependent Variable: satisfação global

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

95,0% Confidence 

Interval for B Correlations Collinearity Statistics

Tabela 14 - Modelo de regressão para a Satisfação Global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A contribuição de F1- Percepção da Qualidade do Serviço para a explicação (com 95% 

de certeza) de Satisfação Global (SG) tem um forte impacto (St.Coef. Beta=0,601) e 

validade estatística (t=26,40; p<0,001); existindo fraca multicolineriedade entre as 

variáveis (Tolerance=1,000 e VIF= 1,000), conforme Tabela 15. 

Tabela 15 - Coeficientes da Regressão para a Satisfação Global 
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A equação resultante da recta de regressão calculada para a previsão do comportamento 

da Satisfação Global, apresenta a seguinte expressão: 

SG=3,977 + 0,601 x F1 (percepção da qualidade do serviço) 

Revela-se um modelo preditor das variações da medida da Satisfação Global dos 

clientes com o desempenho do serviço do hotel, cujo comportamento pode ser explicado 

com elevada certeza (95%) através das variações de uma única dimensão sintética da 

percepção sobre a qualidade do serviço. 

Análise da cadeia-de-efeitos 

Abordando, em seguida, a primeira hipótese de investigação (H1), sobre o sentido, 

força e significância das relações causais estruturais (e.g. cadeia-de-efeitos) existentes 

entre as variáveis dependentes do modelo: Intenção Comportamental (ICT), a Satisfação 

Global (SG) e a Percepção Global da qualidade do serviço (PG), efectuou-se uma análise 

de regressão linear múltipla pelo método stepwise segundo a equação de regressão:  

VD (ICT) = k +b1 VI1 (SG) + b2VI2 (PG). 

Os resultados obtidos confirmam a hipótese colocada, verificando-se a estrutura 

conceptual do modelo da qualidade do serviço, na qual a Intenção Comportamental de 

voltar e recomendar o hotel está positiva e significativamente correlacionada e 

dependente, em primeiro lugar, fortemente com o grau de Satisfação Global (SG) 

(r=0,792; p<0,001), e , depois, moderadamente com a Percepção da Qualidade do Serviço 

(PG) (r=0,539; p<0,001), o que indicia a estrutura antecedente de SG face a ICT.  

Nota-se ainda que as variáveis SG e PG também estão moderada, positiva e 

significativamente correlacionadas entre si (r=0,603; p<0,001), o que indicia a estrutura 

antecedente de PG face a SG. Constata-se pelo tamanho dos efeitos que existe um grande 

efeito sustentado numa correlação forte e positiva entre todas as variáveis no modelo 
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(r=0,783), o qual explica 61,3% da variância total da Intenção Comportamental Total 

AdjR2=0,613), Tabela 16. 

Tabela 16 - Modelo de Regressão para a Intenção Comportamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise é estatisticamente significativa [F(1,1233)=979,543; p<001], sendo a 

contribuição das variáveis predictoras para a predição de Intenção Comportamental (ICT) 

de, respectivamente: Satisfação Global (SG) (St.Coef. Beta=0,737) com validade 

estatística (t=33,306, p=0,001); Percepção Global (PG) (St.Coef. Beta=0,074) com 

validade estatística (t=3,358, p<0,001); existindo fraca multicolineriedade entre as 

variáveis (Tolerance=,640 e VIF= 1,561), conforme Tabela 17. 

 

 

  

intenção 

comport total

satisfação 

global PG

intenção 

comport total

1,000 ,792 ,539

satisfação 

global

,792 1,000 ,603

PG ,539 ,603 1,000

intenção 

comport total

0,000 0,000

satisfação 

global

0,000 0,000

PG 0,000 0,000

intenção 

comport total

1236 1236 1236

satisfação 

global

1236 1236 1236

PG 1236 1236 1236

Pearson 

Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Correlations

R Square 

Change F Change df1 df2

Sig. F 

Change

1 ,781a ,610 ,610 ,70862 ,610 1931,730 1 1234 ,000

2 ,783b ,614 ,613 ,70569 ,004 11,273 1 1233 ,001

a. Predictors: (Constant), satisfação global

b. Predictors: (Constant), satisfação global, PG

c. Dependent Variable: intenção comport total

 

M odel S ummary c

R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error of 

the Estimate

Change Statistics
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Sum of 

Squares df Mean Square F Sig.

Regression 970,015 1 970,015 1931,730 ,000b

Residual 619,651 1234 ,502

Total 1589,666 1235

Regression 975,629 2 487,815 979,543 ,000c

Residual 614,037 1233 ,498

Total 1589,666 1235

a. Dependent Variable: intenção comport total

b. Predictors: (Constant), satisfação global

c. Predictors: (Constant), satisfação global, PG

1

2

ANOV A a

Standardized 

Coefficients

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part Tolerance VIF

(Constant) ,921 ,074 12,446 ,000 ,776 1,067

satisfação 

global

,787 ,018 ,781 43,951 ,000 ,752 ,823 ,781 ,781 ,781 1,000 1,000

(Constant) ,819 ,080 10,259 ,000 ,662 ,975

satisfação 

global

,742 ,022 ,737 33,306 ,000 ,699 ,786 ,781 ,688 ,590 ,640 1,561

PG ,017 ,005 ,074 3,358 ,001 ,007 ,026 ,516 ,095 ,059 ,640 1,561

a. Dependent Variable: intenção comport total

 1

2

Coeff icients a

 

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

95,0% Confidence Interval for 

B Correlations Collinearity Statistics

Tabela 17 - Significância e coeficientes da Regressão para a Intenção 

Comportamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A equação resultante da recta de regressão calculada para a previsão da Intenção 

Comportamental, apresenta a seguinte expressão:   

ICT=0,819 + 0,737 x SG + 0,074 x PG 

Abordando o teste da segunda hipótese de investigação (H2), que postula que a 

Percepção Global com a qualidade do serviço (PG) é um constructo antecedente do qual 

depende a Satisfação Global (SG); do qual, por sua vez, a Intenção Comportamental (ICT) 

depende postcedentemente, efectuaram-se duas regressões lineares simples, pelo método 

Enter segundo as equações de regressão: (1) VD (SG) = k + b1VI (PG);   

                                                        (2) VD (ICT) = k + b1VI(SG). 

Os resultados obtidos para a primeira regressão indicam um “grande” tamanho dos 

efeitos correspondendo a uma forte correlação positiva das variáveis >0,50 (R=0,614), 

sendo que o modelo explica moderadamente a variância da Satisfação Global 
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(AdjR2=0,376) e prediz significativamente o comportamento desta variável dependente 

(F=4026,921, p<001), conforme Tabela 18. 

Tabela 18 - Modelo de Regressão para SG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A variável-índice predictora Percepção Global (PG), explica significativamente 37,6% 

(AdjR2=0,376) da variância total da Satisfação Global (SG) com forte impacto (St.Coef. 

Beta=0,614) e validade estatística (t=63,458; p<0,001); verificando-se uma fraca 

multicolineriedade entre as variáveis (Tolerance=1,000 e VIF= 1,000). 

 A equação resultante da recta de regressão calculada para a previsão da Satisfação 

Global (SG), apresenta a seguinte expressão: SG=1,707+ 0,614 x PG.(Percepção Global)  

Os resultados obtidos para a segunda regressão, indicam um grande tamanho dos 

efeitos, correspondendo a uma forte correlação das variáveis >0,50 (R=0,801), sendo que 

o modelo explica uma elevada proporção da variância total da Intenção Comportamental 

Total (AdjR2=0,641) e prediz significativamente o comportamento desta variável 

dependente (F=12714,577; p<001), conforme Tabela 19. 
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Tabela 19  - Modelo da Regressão para ICT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A variável Satisfação Global (SG) explica significativamente (com 95% de certeza), 

64,1% (AdjR2=0,641) da variância total da Intenção Comportamental Total (ICT) com 

forte impacto (St.Coef. Beta=0,801) e validade estatística (t=112,759, p<0,001); existe 

fraca multicolineriedade entre as variáveis (Tolerance=1,000 e VIF= 1,000).  

A equação resultante da recta de regressão calculada para a previsão da Intenção 

Comportamental Total (ICT), apresenta a seguinte expressão: 

ICT=0,836 + 0,801 x SG (Satisfação Global)  

Estes resultados confirmam H2, podendo-se afirmar que a Satisfação Global (SG) 

depende moderadamente e é postcedente da Percepção Global com a qualidade do serviço 

(PG); e que Intenção Comportamental (ICT) depende fortemente da Satisfação Global 

(SG), sendo esta antecedente daquela, neste contexto. 
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Análise da influência da cultura individualista e colectivista 

Foi testada em seguida H3, que postula que os clientes do hotel de nacionalidades 

culturalmente mais individualista - oriundos de países do Norte da Europa/fora da 

Europa/anglo-saxónicos -, avaliam em grau mais elevado a qualidade do serviço e 

apresentam consequentemente graus mais elevados de satisfação, do que aqueles de 

culturas mais colectivista, oriundos de países do Sul da Europa (latinos). 

Para o efeito, foi efectuado um procedimento estatístico de análise de variância 

multivariada (MANOVA) considerando as variáveis Satisfação Global (SG) e Percepção 

Global da qualidade do serviço (PG), como variáveis dependentes e um factor com dois 

níveis constituído pela variável Cultura_colectivista_individualista - a qual resultou da 

transformação da variável original Nacionalidade numa recodificação em dois níveis: 1.0. 

Individualista (Norte/fora da Europa); 2.0. Colectivista (Sul da Europa). 

 Os resultados indicam não ser estatisticamente ajustado o modelo linear multivariado 

das diferenças entre os efeitos dos parâmetros estimados para o factor cultura nac_ind  

(em qualquer dos seus níveis) e percepção global da qualidade (PG) e satisfação do 

cliente (SG), Pillai´s trace (F(2)=0,120, p >0,005), conforme Tabela 20.  

Tabela 20 - MANOVA dos efeitos estimados de cult nac_indiv relativos a PG e SG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Value F Hypothesis df Error df Sig.

Noncent. 

Parameter

Observed 

Powerc

Pillai's Trace ,934 8682,789b 2,000 1233,000 0,000 17365,577 1,000

W ilks' Lambda ,066 8682,789b 2,000 1233,000 0,000 17365,577 1,000

Hotelling's Trace 14,084 8682,789b 2,000 1233,000 0,000 17365,577 1,000

Roy's Largest Root 14,084 8682,789b 2,000 1233,000 0,000 17365,577 1,000

Pillai's Trace ,000 ,120b 2,000 1233,000 ,887 ,241 ,069

W ilks' Lambda 1,000 ,120b 2,000 1233,000 ,887 ,241 ,069

Hotelling's Trace ,000 ,120b 2,000 1233,000 ,887 ,241 ,069

Roy's Largest Root ,000 ,120b 2,000 1233,000 ,887 ,241 ,069

a. Design: Intercept + cult_col_ind

b. Exact statistic

c. Computed using alpha = ,05

 Intercept

cult_col_ind

M ultivariate T ests a

Lower Bound Upper Bound

satisfação global 3,977 ,033 3,912 4,041

PG 16,920 ,148 16,629 17,210

 

Grand M ean

 Mean Std. Error

95% Confidence Interval

Mean Std. Deviation N

Cultura individualista 3,9769 1,12399 482

Cultura colectivista 3,9765 1,12736 754

Total 3,9766 1,12559 1236

Cultura individualista 16,8621 4,87303 482

Cultura colectivista 16,9773 5,20275 754

Total 16,9324 5,07503 1236

 satisfação 

global

PG
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Não se confirma assim, neste contexto, que os traços culturais (Hofstede, 1997) 

constituam uma variável descriminante: (1) quer da percepção global da qualidade, (2) 

quer da satisfação global com o serviço hoteleiro, inferindo-se assim H3. 

De seguida, por formar a preparar o teste de hipóteses sobre a dimensionalidade forçada 

do modelo original, efectuou-se a transformação das 42 variáveis originais (21 itens da 

percepção; 21 itens da importância atribuída) em 10 novas variáveis agregadas não 

ponderadas por dimensão, conforme referido nos procedimentos metodológicos: (a) D1p, 

D2p, D3p, D4p e D5p; (b) D1I, D2I, D3I, D4I e D5I; e, depois, em 5 novas variáveis 

agregadas ponderadas a partir das 21 variáveis ponderadas (percepção x importância): (c) 

D1PON, D2PON, D3PON, D4PON, D5PON. A análise da fiabilidade das três subescalas: 

(a) Dimensões da percepção não ponderada; (b) Dimensões da importância atribuída; (c) 

Dimensões da percepção ponderada, apresenta coeficientes do Alpha de Cronbach 

superiores a 0,7 que valida uma excelente consistência interna das subescalas, 

respectivamente: (a) α=0,918; (b) α=0,902; (c) α=0,941. 

Efectuou-se uma análise das diferenças das médias dos scores entre as 5 dimensões 

forçadas, a sua ordenação (ranking) e a fiabilidade implicada (teste do Alpha de 

Cronbach) relativamente: (a) à percepção, (b) à importância atribuída e (c) ao conjunto 

ponderado pelo produto das duas medidas, para o variato multidimensional relativo ao 

modelo original a testar, conforme Tabela 21. 
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Tabela 21- Ordenação e fiabilidade comparada das dimensões observadas 

 

Subescalas 

 observadas 

Dimensões do 

modelo (rank) 

N 

valid 

Coef. 

 alpha 

α 

Média 
Desvio     

padrão 

PERCEPÇÃO 

  D1p_TANG 1236 0,770 3,78 1,005 

  D5p:GARANT 1236 0,760 3,75 1,177 

  D2p_EMPAT 1236 0,603 3,68 1,204 

  D4p_RESP 1236 0,676 3,57 1,216 

  D3p_CRED 1236 0,887 3,47 0,974 

IMPORTÂNCIA 

  D5I_GARANT 1236 0,806 4,52 1,097 

  D2I_EMPAT 1236 0,829 4,40 1,010 

  D4I_RESP 1236 0,736 4,37 0,987 

  D1I_TANG 1236 0,847 4,33 0,856 

  D3I_CRED 1236 0,948 4,32 0,886 

PONDERADA 

D5_GARANT_PON 1236 0,702 17,76 6,227 

D1_TANG_PON 1236 0,800 17,46 5,508 

D2_EMPAT_PON 1236 0,639 16,94 6,067 

D3_CRED_PON 1236 0,908 16,65 5,113 

D4_RESP_PON 1236 0,604 16,55 6,119 

 

Os resultados observados demonstram que os coeficientes de consistência interna das 

dimensões apresentam uma boa fiabilidade - excepto para D2p_EMPAT e 

D2_EMPAT_PON que apresentam valores limite -, o que permite validar parcialmente a 

confiabilidade da análise a partir destes elementos. Os scores médios das dimensões de 

avaliação da percepção são, em geral, menos elevados que os scores da importância 

atribuída, o que denota haver discrepância entre a importância atribuída pelos clientes e a 

sua percepção da performance dos vários aspectos do serviço, podendo-se concluir que 

haverá lugar para uma melhoria da qualidade do serviço, ou seja, para reduzir a 
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discrepância relativamente à importância atribuída pelo cliente (e.g. expectativas/ 

percepção esperada do desempenho) e a percepção da efectiva qualidade do serviço, 

comprovando-se os resultados de outras investigações efectuadas no sector de retalho e 

hotelaria (Burch et al. ,2004; Darshan, 2005, Salazar, 2005, Maia, 2005).  

Quanto ao nível de percepção do desempenho confirma-se um estrutura hierárquica de 

ordenamento das dimensões não ponderadas, na seguinte ordem: D1p-Tangibilidade      

(M= 3,7858; dp=1,00547) - que inclui os itens relativos à “Apresentação física dos 

serviços, do pessoal e dos equipamentos”-; e D5p-Garantia (M=3,7477; dp=1,17693) - 

relativa ao “Conhecimento técnico e cortesia do pessoal capaz de inspirar confiança e 

honestidade” -, apresentam as médias mais elevadas. O teste da diferença das médias entre 

as duas dimensões (Oneway Anova) demonstra que são estatisticamente significativas 

[F(1235)=9,707; p<0,005]. 

Quanto à importância atribuída, isto é, sobre as percepções dos clientes acerca dos 

factores com maior importância para a avaliação da qualidade do serviço, as dimensões 

com média mais elevada são D5I-Garantia (M=4,52; dp=1,097): “Conhecimento técnico 

e cortesia do pessoal capaz de inspirar confiança e honestidade”; e D2I-Empatia 

(M=4,40; dp=1,010) : “Atenção individualizada dispensada aos clientes”. O teste da 

diferença das médias entre estas dimensões (Oneway Anova) demonstra que é 

estatisticamente significativa a diferença [F(1235)=4,825; p<0,005].  

Considerando os scores obtidos pelas dimensões ponderadas (percepção x 

importância), a média mais elevada é de D5PON - Garantia (M=17,76; dp=6,227), 

seguida de: D1TANG_PON (M=17,46; dp=5,508). 

Conclui-se que a dimensão D5-Garantia - “Conhecimento técnico e cortesia do 

pessoal, capaz de inspirar confiança e honestidade” - é o principal constructo 

descriminante para a avaliação da qualidade do serviço no contexto hoteleiro. É não só 
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considerado o mais importante factor, como também o primeiro na percepção da qualidade 

de desempenho do serviço. A suspeita inicial, despistada na fase exploratória, de que as 

dimensões (D3) Credibilidade (Capacidade para desempenhar com segurança e precisão 

o serviço prometido) e (D4) Resposta (Disposição para servir e fornecer um serviço 

rápido, com qualidade), seriam consideradas predominantes (e.g. as mais importantes) na 

avaliação global do desempenho do serviço hoteleiro, não se confirma neste contexto. 

Testou-se seguidamente a quarta hipótese de investigação (H4) que postula que as 

dimensões Credibilidade (D3) e Resposta (D4) obtêm em conjunto uma notação da 

importância percepcionada superior à do total conjunto das outras três dimensões do 

modelo: (Tangibilidade-D1 + Empatia-D2 + Garantia-D5).  

Para este efeito construíram-se, sucessivamente, novas variáveis para cálculo 

comparativo da importância atribuída, por agregação das 21 variáveis de notação da 

importância em três conjuntos sintéticos: (a) DG1 (D3I+D4I); (b) DG2 (D1I+D2I+D5I); 

(c) DG3 (D1I+D2I+D3I+D4I+D5I), conforme a pertença original dos itens de notação da 

importância atribuída às respectivas dimensões do modelo, como anteriormente referido.  

O coeficiente de Alpha de Cronbach para o conjunto agregado valida a consistência 

interna das subescalas: >0,7 (α=0,972). 

Efectuou-se uma análise da diferença das médias das variáveis observadas relativas 

àqueles conjuntos, através de testes t para a igualdade das médias. Os resultados indicam 

ser estatisticamente significativa a diferença entre os constructos DG1 e DG2, [t(2000)=          

-13,000; sig=0,006; t(2000)=-17,000; sig=0,003)]. De facto, a média de DG1 

(representativa da agregação de Credibilidade e Resposta), não é superior a DG2 

(representativa da agregação de Tangibilidade, Empatia e Garantia), em negação do 

empiricamente postulado, podendo assim considerar-se inferida H4, conforme Tabela 22. 
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Lower Upper

Equal 

variances 

assumed

154,000 ,000 -40,331 22 ,000 -1,08333 ,02686 -1,13904 -1,02763

Equal 

variances not 

assumed

-13,000 2,000 ,006 -1,08333 ,08333 -1,44189 -,72478

Equal 

variances 

assumed

154,000 ,000 -52,741 22 ,000 -,94444 ,01791 -,98158 -,90731

Equal 

variances not 

assumed

-17,000 2,000 ,003 -,94444 ,05556 -1,18348 -,70541

DG1_ImpD1D4

DG2_ImpD2D

3D5

df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence Interval 

of the Difference

Independent S amples T est

Imputation Number

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t

Tabela 22 - Teste t das diferenças das médias da importância das dimensões 

 

Em seguida, testaram-se as hipóteses acerca da dimensionalidade do modelo relativa ao 

desempenho do serviço, enquanto variáveis explicativas (independentes) da Satisfação 

Global (SG), (H5: h5.1, h5.2, h5.3, h5.4, h5.5), que em H5 postula que, em geral, a 

Satisfação Global dos clientes depende da percepção do desempenho da qualidade do 

serviço em função de um constructo de atributos de serviço organizados 

multidimensionalmente (5 Dimensões: RATER). 

Como sub-hipóteses confirmatórias derivadas, especificamente, afirma-se que SG 

depende respectivamente, das dimensões: (a) h5.1:Tangibilidade ponderada (D1PON); (b) 

h5.2: Empatia ponderada (D2PON); (c) h5.3:Credibilidade ponderada (D3PON); (d) 

h5.4:Resposta ponderada (D4PON); e (e) h5.5: Garantia ponderada (D5PON). 

Efectuou-se em primeiro lugar, uma análise de correlações de Pearson por forma a 

identificar a estrutura de inter-relacional deste variato (D1PON a D5PON), no qual se 

inclui a variável observada Satisfação Global (SG), conforme Tabela 23. 
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Satisfação 

global(SG) D1_TANG_PON D2_EMPAT_PON D3_CRED_PON D4_RESP_PON D5_GARANT_PON

Pearson 

Correlation

1 ,549** ,589** ,573** ,528** ,507**

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 1236 1236 1236 1236 1236 1236

Pearson 

Correlation

,549** 1 ,758** ,846** ,741** ,772**

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 1236 1236 1236 1236 1236 1236

Pearson 

Correlation

,589** ,758** 1 ,787** ,742** ,738**

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 1236 1236 1236 1236 1236 1236

Pearson 

Correlation

,573** ,846** ,787** 1 ,776** ,803**

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 1236 1236 1236 1236 1236 1236

Pearson 

Correlation

,528** ,741** ,742** ,776** 1 ,711**

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 1236 1236 1236 1236 1236 1236

Pearson 

Correlation

,507** ,772** ,738** ,803** ,711** 1

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 1236 1236 1236 1236 1236 1236

**. Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation at 0.05(1-tailed):...

**. Correlation at 0.01(1-tailed):...

*. Correlation at 0.05(2-tailed):...

 Satisfação 

global(SG)

D1_TANG_PON

D2_EMPAT_PON

D3_CRED_PON

D4_RESP_PON

D5_GARANT_PO

N

Correlations

Tabela 23 - Coeficientes de Pearson de intercorrelação dimensional do modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se que os coeficientes de correlação apresentam todos grandes tamanhos de 

efeitos, fortes e positivos (r>0,50) e estatisticamente significativos (p<0,001). De realçar 

as fortes intercorrelações de: D3Credibilidade com D1Tangibilidade (r=0,846) e com D5 

Garantia (r=0,803) que são as mais elevadas deste variato. Em geral, nota-se um forte-

médio efeito entre Satisfação Global (SG) e todas as dimensões; sendo respectivamente: 

com D2 Empatia (r=0,589), com D3 Credibilidade (r=0,573), com D1 Tangibilidade 

(r=0,549) e com D5 Garantia (r=0,507). 

Em segundo lugar, efectuou-se uma análise de regressão linear múltipla pelo método 

stepwise, por forma a determinar as relações causais dos constructos modelizados 

preditores de Satisfação Global (SG) enquanto variável a explicar (dependente), sendo as 

variáveis explicativas (independentes): D1PON a D5 POND, segundo a seguinte equação 

de regressão:    
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R Square 

Change F Change df1 df2

Sig. F 

Change

1 ,591a ,350 ,349 ,90815 ,350 663,221 1 1234 ,000

2 ,614b ,377 ,376 ,88905 ,028 54,584 1 1233 ,000

3 ,617f ,380 ,379 ,88704 ,003 6,605 1 1232 ,010

a. Predictors: (Constant), D2_EMPAT_PON

b. Predictors: (Constant), D2_EMPAT_PON, D3_CRED_PON

c. Dependent Variable: satisfação global

d. Predictors: (Constant), D2_EMPAT_PON, D3_CRED_PON, D4_RESP_PON

e. Predictors: (Constant), D2_EMPAT_PON, D3_CRED_PON, D4_RESP_PON, D1_TANG_PON

f. Predictors: (Constant), D2_EMPAT_PON, D3_CRED_PON, D1_TANG_PON

M odel S ummary c

R R Square

Adjusted 

R Square

Std. Error of 

the Estimate

Change Statistics

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regression 546,978 1 546,978 663,221 ,000b

Residual 1017,717 1234 ,825

Total 1564,695 1235

Regression 590,122 2 295,061 373,302 ,000c

Residual 974,573 1233 ,790

Total 1564,695 1235

Regression 595,319 3 198,440 252,201 ,000f

Residual 969,376 1232 ,787

Total 1564,695 1235

a. Dependent Variable: satisfação global

b. Predictors: (Constant), D2_EMPAT_PON

c. Predictors: (Constant), D2_EMPAT_PON, D3_CRED_PON

d. Predictors: (Constant), D2_EMPAT_PON, D3_CRED_PON, D4_RESP_PON

e. Predictors: (Constant), D2_EMPAT_PON, D3_CRED_PON, D4_RESP_PON, 

D1_TANG_PON

f. Predictors: (Constant), D2_EMPAT_PON, D3_CRED_PON, D1_TANG_PON

1

2

3

ANOV A a

VD(SG) = k+ b1VI1(D1PON)+b2VI2(D2PON)+ b3VI3 (D3PON) +b4VI4 

(D4PON)+b5VI5(D5PON). 

Os resultados obtidos indicam que a estimativa de ajuste do modelo é satisfatória (R= 

0,617) o qual explica apenas moderadamente a variância total de SG (AdjR2=0,379), 

conforme Tabela 24:  

Tabela 24 - Modelo de Regressão para SG e dimensões de qualidade (ponderadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A análise é estatisticamente válida [F(1,1232)=252,201, p<0,001], conforme Tabela 

25. 

Tabela 25 - Análise de regressão da dimensionalidade do modelo  
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Standardize

d 

Coefficients

B Std. Error Beta

Lower 

Bound

Upper 

Bound

Zero-

order Partial Part

Tolera

nce VIF

(Constant) 2,118 ,077 27,632 ,000 1,968 2,268

D2_EMPAT_PON ,110 ,004 ,591 25,753 ,000 ,101 ,118 ,591 ,591 ,591 1,000 1,000

(Constant) 1,797 ,087 20,736 ,000 1,627 1,968

D2_EMPAT_PON ,070 ,007 ,378 10,343 ,000 ,057 ,083 ,591 ,283 ,232 ,378 2,646

D3_CRED_PON ,059 ,008 ,270 7,388 ,000 ,044 ,075 ,568 ,206 ,166 ,378 2,646

(Constant) 1,751 ,088 19,824 ,000 1,578 1,925

D2_EMPAT_PON ,065 ,007 ,351 9,250 ,000 ,051 ,079 ,591 ,255 ,207 ,349 2,866

D3_CRED_PON ,043 ,010 ,197 4,258 ,000 ,023 ,063 ,568 ,120 ,095 ,235 4,257

D1_TANG_PON ,023 ,009 ,112 2,570 ,010 ,005 ,040 ,544 ,073 ,058 ,265 3,768

a. Dependent Variable: satisfação global

 1

2

3

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

95,0% Confidence 

Interval for B Correlations

Collinearity 

Statistics

Coeff icients a

 

 

A variância total de Satisfação Global (SG) é explicada em 37,9% (AdjR2=0,379). São 

três as variáveis predictoras, respectivamente, com o seguinte impacto e validade 

estatística: D2PON (empatia): (StCoefBeta=0,351; t=9,250; p<0,001); D3PON 

(credibilidade): (StCoefBeta= 0,197; t=4,258; p<0,001); e D1PON (tangibilidade): 

(StCoefBeta= 0,112; t=2,570;p >0,001). Sendo esta última (D1PON) dispensada por não 

ter suficiente validade estatística, dado t=2,570; sig.=0,10, conforme Tabela 26. 

Tabela 26 - Coeficientes de Regressão das dimensões ponderadas da Satisfação 

Global (SG) 

 

O modelo apresenta alguns indícios de multicolineriedade mas não suficiente para o 

invalidar, dado que todas as varáveis apresentam valores de Tolerance afastados de 0 e 

VIF<5, apesar da forte intercorrelação entre as variáveis independentes (ver Tabela 23). 

A equação de regressão resultante apresenta a seguinte expressão para a predição da 

Satisfação Global:             SG=1,751+0,351 x D2PON+0,197 x D3PON  

Conclui-se que o modelo para a Satisfação Global explica (com 95% de certeza) 

parcialmente a sua variância total (37,9%) e é predito somente por duas dimensões 
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ponderadas do constructo original (RATER): Empatia (atenção individualizada 

dispensada aos clientes) e Credibilidade (capacidade para desempenhar com segurança e 

precisão o serviço prometido); o que infere h5.1, h5.4 e h5.5, mas confirma h5.2 h5.3. 

 Neste particular também não se confirma H5, sobre uma estrutura hierárquica 

multidimensional  a cinco dimensões (RATER), defendida pelo Modelo Conceptual da 

Qualidade aplicada pela escala SERVPERF. Os testes efectuados indicam diversamente, 

um ajuste bidimensional moderado da estrutura do variato (Empatia e Credibilidade) para 

a predição da medida da Satisfação Global do cliente. 

Por forma a verificar a relação de Satisfação Global (SG) com as medidas derivadas 

para os processos de gestão da qualidade, testou-se H6, que postula que a Satisfação 

Global (SG) depende da percepção da qualidade do desempenho sobre os processos de 

gestão da qualidade do serviço.  

Efectuou-se preliminarmente a construção de quatro novas varáveis sintéticas (pr1 a 

pr4) resultantes da agregação das varáveis ponderadas P1P a P21P em conformidade 

(sincronia) com os processos de serviço de pertença (ver Figura 7). O teste de fiabilidade 

deste agregado, revela um valor aceitável, superior a 0,7 (α=0,867). 

Procedeu-se preliminarmente a uma análise de correlações de Pearson entre as variáveis 

relativas aos processos de serviço (pr1 a pr4), cujos resultados são apresentados na Tabela 

27. 
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R Square 

Change F Change df1 df2

Sig. F 

Change

1 ,570a ,325 ,325 ,92486 ,325 595,284 1 1234 ,000

2 ,584b ,342 ,341 ,91407 ,016 30,287 1 1233 ,000

a. Predictors: (Constant), pr4suporte

b. Predictors: (Constant), pr4suporte, pr1acolhimento

c. Dependent Variable: satisfação global

 

M odel S ummary c

 R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error of 

the Estimate

Change Statistics

pr1acolhimento pr2apoioesp pr3gastronomia pr4suporte

Pearson 

Correlation

1 ,487** ,758** ,855**

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000

N 1236 1236 1236 1236

Pearson 

Correlation

,487** 1 ,542** ,488**

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000

N 1236 1236 1236 1236

Pearson 

Correlation

,758** ,542** 1 ,752**

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000

N 1236 1236 1236 1236

Pearson 

Correlation

,855** ,488** ,752** 1

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000

N 1236 1236 1236 1236

**. Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation at 0.05(1-tailed):...

**. Correlation at 0.01(1-tailed):...

*. Correlation at 0.05(2-tailed):...

 pr1acolhimento

pr2apoioesp

pr3gastronomia

pr4suporte

Correlations

 

Tabela 27 - Coeficientes de Pearson de correlação dos processos de serviço 

Constata-se que todas intercorrelações são estatisticamente válidas (p<0,001), onde se 

destacam com grande efeito as fortes e positivas correlações entre: pr1-Acolhimento / pr4-

Suporte (r=0,855), e entre pr1-Acolhimento / pr3-Gastronomia (r=0,758). 

Para teste de H6 efectuou-se uma análise de regressão linear múltipla, pelo método 

stepwise, com a seguinte equação de regressão:  

VD(SG)=k+b1VI1(pr1acolhimento)+b2VI2(pr2apoio especializado)+ b3VI3 

(pr3 gastronomia)+b4VI4(pr4 suporte) 

 

Os resultados indicam que a estimativa de ajuste do modelo é satisfatória (R= 0,584) o 

qual explica moderadamente a variância de SG (AdjR2=0,341), conforme Tabela 28. 

Tabela 28 - Modelo de Regressão dos processos de serviço para SG 
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Sum of 

Squares df Mean Square F Sig.

Regression 509,182 1 509,182 595,284 ,000b

Residual 1055,513 1234 ,855

Total 1564,695 1235

Regression 534,488 2 267,244 319,850 ,000c

Residual 1030,207 1233 ,836

Total 1564,695 1235

 1

2

a. Dependent Variable: satisfação global

b. Predictors: (Constant), pr4suporte

c. Predictors: (Constant), pr4suporte, pr1acolhimento

ANOV A a

 

Standardize

d 

Coefficients

B Std. Error Beta

Lower 

Bound

Upper 

Bound

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF

(Constant) 1,918 ,088 21,692 ,000 1,744 2,091

pr4suporte ,116 ,005 ,570 24,398 ,000 ,107 ,126 ,570 ,570 ,570 1,000 1,000

(Constant) 1,791 ,090 19,826 ,000 1,614 1,968

pr4suporte ,073 ,009 ,360 8,038 ,000 ,055 ,091 ,570 ,223 ,186 ,267 3,749

pr1acolhim

ento

,051 ,009 ,246 5,503 ,000 ,033 ,069 ,554 ,155 ,127 ,267 3,749

a. Dependent Variable: satisfação global

1

2

Sig.

95,0% Confidence 

Interval for B Correlations

Collinearity 

Statistics

Coeff icients a

 

Unstandardized 

Coefficients

t

O modelo é estatisticamente válido [F(2,1233)=319,850, p<0,001], conforme Tabela 

29. 

Tabela 29 - Análise de variância do modelo de regressão dos processos de serviço 

 

A variância total de Satisfação Global (SG) é explicada em 34,1% (AdjR2=0,341) por 

somente duas variáveis predictoras com  impacto e validade estatística, respectivamente: 

pr4 (suporte/ gestão): (StCoefBeta=0,360; t=8,038; p<0,001);  pr1 (acolhimento): 

(StCoefBeta=0,246; t=5,503; p<0,001), conforme Tabela 30. 

Tabela 30- Coeficientes de Regressão dos processos de serviço para SG 

 

O modelo apresenta alguma multicolineriedade, aceitando-se no entanto a modelização 

dado que todas as varáveis apresentam valores de Tolerance afastados de 0 e VIF< 5, 

apesar da existência de forte correlação entre as variáveis explicativas (ver Tabela 27). 

A equação de regressão resultante apresenta a seguinte expressão para a predição da 

Satisfação Global em função dos processo de gestão do serviço: 

SG=1,791+0,360 x pr4+0,246 x pr1  
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Conclui-se que a Satisfação Global é (com 95% de certeza) explicada em 34,1% pela 

sua relação causal com as medidas da percepção da qualidade de desempenho através dos 

processos de serviço: Suporte/Gestão e Acolhimento (ver Figura 7), o que confirma 

parcialmente e esclarece H6. 

Chegados a este ponto da investigação, surgem fundadas dúvidas sobre a estrutura geral 

dos dados recolhidos empiricamente. A análise factorial exploratória (EFA) efectuada leva 

a concluir pela inexistência da multidimensionalidade (RATER) - referida originalmente 

pelo modelo conceptual da qualidade do serviço (Cronin e Taylor, 1987) -, enquanto 

constructo causal explicativo da Satisfação do Cliente.  

Pelo contrário, a estrutura das variáveis observadas no contexto hoteleiro revela-se 

unidimensional - (F1) Percepção da Qualidade do Serviço - e significativamente 

explicativa da Satisfação Global do cliente. Esta inconsistência leva a que se coloque uma 

“dúvida razoável” sobre (a) o poder descriminante e explicativo das análises efectuadas; e 

(b) a confirmação das críticas à problemática estrutura dimensional das escalas 

SERVQUAL e SERVPERF, referida abundantemente na literatura (e.g. Babakus e Boller, 

1992; Brown et al. ,1993; Carman, 1990; McAlexander et al. , 1994; Coulthard, 2004).  

Consequentemente, efectuaram-se análises mais aprofundadas dos dados recolhidos 

através de procedimentos estatísticos multivariados com recurso ao sistema de equações 

estruturais (CFA, SEM) por forma a se estudar a estrutura latente e a relação causal desse 

variato observado.  

Modelização da estrutura latente das variáveis observadas 

Sabendo-se que a Análise factorial é um parcimonioso método estatístico utilizado 

para analisar uma estrutura de dados e detectar conjuntos menores de variáveis não 

observáveis (também designadas factores latentes), os quais num conjunto mais vasto de 

variáveis observáveis (também designadas manifestas ou explícitas) contabilizam a 
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covariância entre estes dois conjuntos de variáveis (Albright, 2008), aplicou-se a técnica 

de Análise Factorial Confirmatória (CFA) pelo sistema de equações estruturais, para 

verificar os dados recolhidos (variáveis observadas) através de uma escala adaptada ao 

contexto, designada SERVON ponderada, testando simultaneamente a hipótese da 

existência de relacionamento causal entre os constructos manifestos e  latentes e o seu 

adequado ajustamento (goodness-of-fit) numa modelização estrutural métrica multivariada 

(measurement model) que se pretende confirmar. 

Através do SEM são avaliados modelos completos (full LV model) visando a 

confirmação já referenciada, da estrutura da escala SERVON ponderada adaptada ao 

contexto e do modelo estrutural sobre a qualidade do serviço e satisfação do cliente da 

qual deriva, demonstrativo das ligações específicas entre as variáveis observadas, tal como 

recomendado por Byrne (2010, p.6-8) e tendo em conta os resultados das investigações 

publicadas sobre os modelos estruturais testados originalmente por Cronin e Taylor (1992) 

e replicados por Brady et al.  (2002).   

De notar ainda que a avaliação da adequação dos modelos através do sistema de 

equações estruturais requer algum cuidado pois (…) deverá considerar múltiplos critérios 

de avaliação que tenham em conta considerações de ordem teórica, estatística e prática. 

A avaliação da adequação exclusivamente pelo critério dos índices de ajuste é inaceitável 

dado que estes, mesmo que adequados, poderão impedir o julgamento aplicado e os 

objectivos do investigador (…), (Byrne, 2010). 

Relembrando, os objectivos específicos desta investigação são: (1) acrescentar suporte 

adicional à identificação das medidas da percepção da qualidade somente-pelo-

desempenho e às escalas utilizadas (e.g. SERVPERF) enquanto método mais 

parcimonioso para a avaliação da qualidade do serviço; (2) clarificar a natureza das 

relações entre os constructos de qualidade do serviço, satisfação e intenção 
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comportamental do cliente, inserida na discussão científica em curso, Cronin e Taylor 

(1992), Brady et al.  (2002), Landrum, Prybutok, Zhang e Peak, (2009); Carrilat et al.  

(2007, 2009); e (3) aprofundar as investigações de Cronin e Taylor (1992) e Brady et al.  

(2002), relativa aos efeitos da percepção da qualidade de desempenho do serviço na 

satisfação do cliente e nas suas intenções comportamentais de voltar e recomendar o 

serviço no futuro, adaptadas a um contexto de serviço hoteleiro em Portugal. 

Hipotesiza-se à partida um modelo linear de primeira ordem, estrutural-causal para a 

qualidade do serviço, a satisfação e a intenção comportamental do cliente, representado na 

Figura 9 

. 

 

 

 

Figura 9 - Modelo da cadeia-de-efeitos da Percepção da Qualidade do Serviço, 

Satisfação e Intenção Comportamental 

 

Os itens observados recolhidos pela escala SERVON ponderada, adaptada ao contexto 

de serviço hoteleiro - inspirada na escala SERVPERF -, sobre as percepções do 

desempenho da qualidade do serviço, da satisfação e da intenção comportamental do 

cliente, foram sujeitos a uma análise mais aprofundada utilizando modelos de equações 

estruturais, recorrendo ao software AMOS 20.0 (Arbuckle, 2010).  

Sabe-se que a análise factorial exploratória efectuada (ver Tabela 13) revelou uma 

estrutura unidimensional do variato composto pelos 21 itens observados sobre a qualidade 

do serviço, reunindo numa única dimensão designada F1: Percepção da Qualidade do 

Serviço (KMO=0,976; variância explicada=50,5%), desconfirmatória da estrutura 

multidimensional (RATER) desenvolvida por Parasuraman et al. (1986) e Cronin e 

Taylor, (1987, 1992, 1994). Esta constatação não é inteiramente original, dado que muitas 

 

Percepção 

Qualidade 

do Serviço 

 

Satisfação  

Global 

 

Intenção 

Comportamental 
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outras investigações têm desconfirmado e levantado fundadas dúvidas sobre aquela 

estrutura multidimensional (RATER) proposta por SERVQUAL e SERVPERF (Bourman 

& van der Wiele,1992; Babakus & Boller, 1992; Teas, 1993; Brown et al. , 1993; 

Iacobucci,1994; Smith,1995; Delgado et al.  1999, Llusar e Zornoza, 2002; Brady et al. , 

2002; Burch, 2004; Jain e Gupta, 2004; Coulthard, 2004; Zhou, 2004; Salazar et al. , 2002, 

2003, 2004, 2005; Darshan, 2005; Meng, Tepanon e Uysal, 2008; Carrilat et al. , 2009; 

Landrum, Prybutok, Zhang e Peak, 2009; Huei and Easvaralingam, 2011; Sandy Ng, 

2011). 

O variato observado das 21 subescalas foi submetido a uma análise factorial 

confirmatória (CFA) utilizando modelos de equações estruturais, com recurso ao software 

AMOS 20, a qual revelou ser a modelização inadmissível para uma estrutura com “cinco 

dimensões correlacionadas”. Efectuada uma nova análise factorial confirmatória, com 

alterações das relações de covariância de alguns dos parâmetros do variato, 

sucessivamente em três tentativas, a partir da estatística dos índices de modificação (MI), 

revela um suficiente ajustamento e adequação de uma modelização recursiva com uma 

estrutura latente bidimensional forte e positivamente correlacionada: F1: Percepção do 

Serviço Intangível, composta por oito itens; F2: Percepção do Serviço Tangível, composta 

por 13 itens, conforme Figura 10. A resolução mais adequada (Modelo 3.2), apresenta os 

seguintes indicadores de ajustamento:  

(2(185)= 634,243, p < 0,001; Δ2/df=3,428; GFI=0,954; CFI= 968; NFI=,956; 

RFI=.950; RMSEA=0,044,PCLOSE=0,993; ECVI=0,588; HOELTER 0,5=424, 0,1=454) 

 

Os indicadores de ajustamento do modelo recursivo validam a unidimensionalidade do 

constructo, a validade descriminante, convergente (Ashire, Godhar e Waller, 1996) e 

estatística da análise (Garvner e Mentzer, 1999; Byrne, 2010).  

A representação gráfica desta estrutura é apresentada na Figura 10 
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Figura 10 - FCA do variato latente observado modelizado bidimensionalmente 

  A aceitação de ajuste do modelo é principalmente indicada pelo indicadores GFI 

>0,90 (0,954); CFI >0,90 (0,964); RMSEA <0.06 (0,047), conforme referido por Hu e 

Bentler, (1999). Como se pode verificar (Tabela 31), todos os ajustamentos recursivos 

(paths) apresentam um rácio crítico (CR) entre a estimativa dos parâmetros (SMC 

estimate) e o seu erro padrão >1,96 (Hoyle, 1999), indicando significância estatística 

(p<0,01).   
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      Tabela 31 - Estimativa dos parâmetros da CFA 

 

Estes resultados revelam uma estrutura latente bidimensional (dois factores) do variato 

observado sobre a Percepção da qualidade do serviço, isto é, do primeiro constructo do 

modelo geral colocado em hipótese (ver Figura 9), antecedente da Satisfação do Cliente e 

da Intenção Comportamental, contribuindo assim para o debate em curso com origem em 

Parasuraman et al.  (1987), Cronin e Taylor (1992), Brady et al.  (2002) e noutra literatura 

(Anderson e Sullivan,1993; Anderson e Fornell, 1994; McAlexander et al. , 1994; Rust e 

Oliver, 1994; Landrum, Prybutok, Zhang e Peak, 2009; Sandy Ng, 2011).  

Efectuou-se em seguida, uma análise do variato observado recorrendo a uma 

modelização de equações estruturais completa (SEM full-model),inspirada na modelização 

recursiva desenvolvida por Brady et al (2002) revelando um modelo suficientemente 

ajustado descritivo da relação causal entre as dimensões latentes da percepção da 

qualidade do serviço: F1-Percepção Serviço Tangível; F2-Percepção Serviço Intangível e 

cada um dos constructos endógenos observados: Satisfação Global (SG) e Intenção 

Comportamental (ICT) dos Clientes, e destes entre si.  Os indicadores de ajustamento do 



183 

 

modelo validam a unidimensionalidade dos constructos, a sua validade descriminante e 

convergente (Ashire, Godhar e Waller, 1996) e a validade estatística do conjunto em 

análise (Garvner e Mentzer, 1999; Byrne, 2010):  

(2(225)=714,382, p<0,001; Δ2/df=3,175; GFI=,953; NFI=,956; CFI=,969; 

RFI=,950; RMSEA=,042; PCLOSE=1,000; ECVI=0,661; HOELTER 0,5=452, 0,1=480).  

 

A representação gráfica deste modelo é a apresentada na Figura 11. 

 

 

Figura 11- Modelo estrutural da percepção da qualidade do serviço: 

                  escala SERVON ponderada 
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O ajuste deste modelo é principalmente indicado por GFI >0,90 (0,953); CFI >0,90 

(0,969) e RMSEA <0.06 (0,042). Como se pode verificar (Tabela 32), todos os 

ajustamentos apresentam um rácio crítico (CR) entre a estimativa dos parâmetros (SMC 

estimate) e o seu erro padrão >1,96 (Hoyle, 1999), com significância estatística (p<0,01). 

     Tabela 32 - Estimativa dos parâmetros do Modelo Estrutural 

 

Estes resultados estabelecem que: (1) a estrutura do modelo observado contém três 

constructos interrelacionados: (a): percepção da qualidade do serviço, (b) satisfação 

global e (c) intenção comportamental; (2) revela que o primeiro constructo (Percepção da 

qualidade do serviço) é bidimensional (negando a estrutura a cinco dimensões: RATER) e 

que o inter-relacionamento encontrado demonstra, em primeiro lugar, que o path F1->F2 

relativo aos constructos latentes Percepção do Serviço Tangível(F1) e Percepção do 

Serviço Intangível(F2) apresenta uma positiva e muito forte intercorrelação destes 

constructos (srw=0,99) e que demonstra um efeito directo da dependência de F1 
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relativamente a F2, com uma muito elevada capacidade explicativa (predictora) da 

variância de F1 (SMC= 0,983).  

Em segundo lugar, o path F2->SG demonstra um efeito directo de forte e positiva 

correlação (srw=0,62) do constructo Percepção do Serviço Intangível (F2) com a variável  

Satisfação Global (SG) do cliente, da qual está dependente mas com moderado impacto 

preditor da sua variância (SMC=0,386).  

Em terceiro lugar, o path SG->ICT, demonstra que o constructo Intenção 

Comportamental Total (ICT) e a variável explícita Satisfação Global (SG) estão positiva e 

fortemente correlacionados (srw=0,78), verificando-se um efeito directo de dependência 

de ICT relativamente a SG com forte impacto preditor da sua variância (SMC=0,610). 

Por último, verifica-se que o efeito directo de F2-Percepção do Serviço Intangível com 

ICT (path F2-> ICT), apresenta uma fraca correlação positiva entre o constructo e a 

variável (srw<0,10) de muto fraca dependência e explicação da variância de  ICT (SMC= 

0,018).  

Esta constatação confirma desde logo, a relação multivariada causal entre os 

constructos modelizados (ver Figura 8), demonstrativa de: 

(a) O efeito directo de baixa dependência de Satisfação Global (SG) do seu 

antecedente Percepção Serviço Intangível (SMC=0,386).  

(b) O efeito directo de elevada dependência de ICT (Intenção Comportamental) do 

seu antecedente SG (Satisfação Global do Cliente) (SMC=0,614). 

(c) O efeito directo de muito elevada dependência (SMC=0,984) e muito forte e 

positivo co-relacionamento (srw=0,99) dos constructos Percepção do Serviço 

Tangível e Percepção do Serviço Intangível, sendo a variância do primeiro 

explicada na sua quase totalidade pelo segundo.  
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(d) Os efeitos indirectos na satisfação e intenção comportamental dos aspectos 

essenciais mais valorizados podem ser analisados pela capacidade predictora da 

variância da percepção da qualidade do serviço (tangível e intangível): Cortez 

(SMC=0,627); Pront (SMC=0,569); Comfor (SMC=0,547); Zonap 

(SMC=,546); Necess (SMC=0,543); Limp (SMC=0,540), conforme se pode 

verificar na Figura 10. Todos estes itens observados, com excepção de Comfor, 

tem a sua pertença na dimensão de serviço intangível, pelo que se pode concluir 

que a avaliação dos clientes sobre a qualidade do serviço se focaliza 

predominantemente no nível da prestação dos funcionários do hotel mais do que 

nas infra-estruturas de serviço. A “Visão do Cliente” parece centrar-se 

prioritariamente em aspectos do serviço correlacionados principalmente com a 

qualidade de atendimento pessoal (e.g. com o atendimento das necessidades, 

com cortesia e com prontidão), com o conforto e a limpeza do hotel; e, em 

menor proporção, com os aspectos tangíveis (restauração, preço, localização, 

segurança, etc), que normalmente são aspectos considerados determinantes para 

a qualidade do serviço pela “visão da gestão”. 

As observações empíricas efectuadas confirmam, para o contexto hoteleiro, as 

investigações de Cronin e Taylor (1992, 1994) e Brady et al.  (2002, 2005), sobre o poder 

e sentido da cadeia-de-efeitos directos e indirectos, dos constructos estruturais observados 

pela escala SERVON ponderada (derivada da adaptação ao contexto da escala 

SERVPERF): Qualidade do Serviço -> Satisfação do Cliente -> Intenção 

Comportamental (Purchase Intentions), alavancada numa nova modelização operacional 

sincrónica das medidas subjectivas (visão do cliente) e objectivas (visão da gestão do 

hotel), designada: Modelo Sincrónico da Cadeia-de-Efeitos Qualidade do Serviço para 

Satisfação do Cliente em Diálogo Diacrónico (Always On Monitor). 
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Ensaio do protótipo do dispositivo tecnológico 

Por forma a avaliar a operacionalidade funcional e científica do novo dispositivo de 

base tecnológica para a gestão do serviço, para recolha, processamento e disseminação de 

informação e diálogo always on entre o cliente e o hotel, em contínuo e em tempo-real, 

colocaram-se as duas hipóteses finais de investigação (H7 e H8). 

A hipótese de investigação H7, postula ser possível operacionalizar a recolha e análise 

de medidas das percepções da qualidade de desempenho do serviço sincronicamente com 

as medidas dos processos de gestão do hotel, através de um dispositivo tecnológico 

avançado de base informática, para a resposta dos clientes por questionários auto-

administrados e para a comunicação e disseminação dos resultados à gestão do hotel, on-

line e em tempo-real (anytime, anywhere), para o diálogo com o cliente e controlo do 

desempenho do serviço prestado, ventilados: (H7.1) por processos/subprocessos 

operacionais de gestão e por critérios (dimensões e itens) de avaliação do serviço; (H7.2) 

por níveis da qualidade percepcionada; (H7.3) por níveis da importância atribuída aos 

critérios; (H7.4) por níveis da satisfação global do cliente; (H7.5) por níveis de intenção 

comportamental de voltar e recomendar o hotel no futuro.  

Confirma-se a hipótese de investigação H7, dada a operacionalidade revelada pelo 

dispositivo tecnológico testado ao longo do período de trabalho de campo sem falhas, 

cumprindo todos os objectivos levantados pelas sub-hipóteses: H7.1; H7.2; H7.3; H7.4 e 

H7.5, relativas à sincronia, decomposição e acessibilidade contínua e em tempo-real das 

medidas/informação recolhida, descriminada pelos parâmetros previstos. 

Quanto a H8 que afirma ser possível operacionalizar a recolha e análise de informações 

de teor qualitativo para a melhoria contínua do desempenho, sobre as reclamações e 

sugestões em diálogo para a melhoria do serviço, tratadas por análises automatizadas de 

conteúdo, multilingue, disponibilizando essa informação em contínuo e em tempo-real, 
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categorizada por temas relativos aos processos e subprocessos operacionais da gestão do 

hotel, também se confirma a hipótese de investigação suportada pelo decomposição e 

acessibilidade contínua e em tempo-real da informação recolhida, descriminada pelos 

parâmetros previstos. 

 De facto, ao longo dos 180 dias contínuos de operação, 24/7, não houve incidentes 

operacionais de nota a registar, pelo que desde um ponto de vista tecnológico o dispositivo 

se pode considerar robusto e validado. Quanto à recolha, processamento e apresentação 

dos indicadores métricos recolhidos pela escala SERVON ponderada, e ainda pelo campo 

aberto de Sugestões/reclamações todos estes dados foram disponibilizados e reportados 

segundo os parâmetros métricos e estatísticos definidos, incluindo a análise automatizada 

de conteúdo textual das sugestões/reclamações recolhidas, executada a partir de cinco 

idiomas de comunicação, ventilada por categorias e subcategorias dos processos de gestão 

do hotel, em tempo-real, webbased, como previsto, pelo que desde esta perspectiva 

também se pode considerar o dispositivo plenamente validado do ponto de vista funcional 

e operacional. 

A nível do input este dispositivo está preparado para recepção por multicanal (kiosk 

touch screen, tablets, mensagens SMS, internet, etc.). A nível de output permite o 

cruzamento de dados (ventilação) por variáveis de segmentação para decomposição por 

multiníveis de análise, conforme hipotesizado H7.1 a H7.5 

Este dispositivo tecnológico avançado no que respeita à sua correspondência científica 

responde ás recomendações apresentadas por Ostrom et al. (2010), estando alinhado com 

cinco das dez prioridades de investigação mundial definidas recentemente para o sector de 

marketing, as quais são:  

.(a) Melhorar o bem-estar através de serviço transformacional (improving well-being 

through transformative service) 

(b) estimular a inovação do serviço  (stimulating service innovation) 
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(c) melhorar  a experiência de serviço pela co-criação (enhancing the service 

experience through cocreation) 

(d) medir e optimizar o valor do serviço (measuring and optimizing the value of 

service) 

(e) valorizar a tecnologia para o avanço do serviço  (leveraging technology to 

advance service) 

A seguir, apresenta-se uma exemplificação parcial, ilustrativa do dispositivo original na 

Figura 12 e Figura 13, a seguir. 
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Figura 12 - Data input - exemplificação parcial da  apresentação do questionário   

auto administrado no ponto de recolha (kiosk touchscreen) 
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Figura 13 - Data output - exemplificação parcial da visualização on-line dos  

resultados         
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Capitulo 6 

DISCUSSÃO GERAL 

 

Discussão 

A discussão efectua-se a partir das questões de investigação, para as quais se obteve 

resposta. Na discussão são também realçadas algumas implicações dos resultados obtidos 

para as práticas de gestão hoteleira, relativas a cada questão em seguida: 

RQ1: Será que a escala SERVPERF aplicada ao contexto hoteleiro, confirma ser um 

adequado e parcimonioso instrumento preditor do sentido da cadeia-de-efeitos (Carrillat et 

al. , 2009) da percepção da Qualidade do Serviço sobre a Satisfação e a Intenção 

Comportamental dos clientes? E se assim for, - conforme proposto por Cronin e Taylor 

(1992) e Brady (2002) -, será que a percepção da qualidade do serviço é um válido 

preditor antecedente da Satisfação do Cliente? Confirma-se ainda que a Satisfação do 

Cliente é um válido preditor antecedente da Intenção comportamental de voltar e 

recomendar o hotel? (Cronin e Taylor, 1992, 1994; Brady e Cronin, 2001; Gronross, 1982, 

2007). 

RQ2: Será que a escala SERVPERF tem suficiente validade predictora da percepção da 

qualidade do serviço quando modificada e adaptada ao contexto multicultural (tradução do 

instrumento em 5 idiomas) para nacionalidades culturalmente individualistas ou 

colectivistas (Hofstede, 1997)? 

RQ3: Será que a escala SERVPERF adaptada ao contexto de serviço hoteleiro tem uma 

estrutura hierárquica a 5 dimensões (RATER) predictora da SG (Satisfação Global)? Na 

qual as dimensões Credibilidade e Resposta são constructos de avaliação predominantes 

na percepção da QS (Qualidade do Serviço)? 
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RQ4: Será que a escala SERVPERF adaptada ao contexto de serviço hoteleiro tem 

validade predictora da SG dependente da percepção do desempenho dos processos de 

gestão da qualidade do serviço? 

RQ5: Será que a escala SERVPERF adaptada ao contexto de serviço hoteleiro tem 

validade predictora da Percepção da QS, da SG e da ICT, quando aplicada 

longitudinalmente através de dispositivos tecnológicos do tipo EFM (Enterprise Feedback 

Management); e será que permite estabelecer um diálogo contínuo (always on) com o 

cliente? 

Ora, estas questões derivam dos três níveis de objectivos gerais colocados à partida da 

investigação, cujos resultados obtidos são aqui discutidos: 

A) Quanto ao objectivo de validação científica e conceptual: 

- da escala SERVPERF (Cronin e Taylor, 1992; Brady et al. , 2002) adaptada ao 

contexto para o serviço hoteleiro num hotel de quatro estrelas, da dimensionalidade dos 

constructos e dos itens do instrumento quanto às suas propriedades psicométricas e 

datamétricas de descriminação e abrangência, e, porventura de uma nova modelização  

critica do modelo conceptual de partida e da sua cadeia-de-efeitos directos e indirectos. 

Os resultados obtidos demonstram, em primeiro lugar, que se valida uma nova escala 

adaptada ao contexto hoteleiro - denominada SERVON ponderada -, que é confiável, 

parcimoniosa e aparentemente generalizável. Esta conclusão apresenta um avanço 

relativamente à problemática em discussão, dado que poderá contribuir para a resolução da 

importante polémica científica em curso, relativa à hierárquica (valoração ponderada pela 

importância) dos aspectos essenciais (e.g. KPIs) prioritários da percepção do desempenho 

do serviço prestado, descriminada em função de cada item da escala - e não 

agregadamente pelas dimensões (RATER) propostas pela escala SERVPERF.  
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Este facto demonstra, em segundo lugar, o “mind set ” (Krosnick e Fabrigar, 2010) de 

avaliação dos clientes, no qual não parece coexistirem as cinco dimensões do modelo 

original, tal como outros antes já tinham concluído para este contexto (Delgado 1999; 

Brady et al., 2001, 2002; Llusar e Zornoza, 2002; Darsham, 2005; Maia, Salazar e Ramos, 

2005; Palomino, 2006; Meng, Tepanon e Uysal, 2008, Landrum et al., 2009).  

Demonstra, em terceiro lugar, uma estrutura mais simplificada e coerente com os 

processos psicológicos (e psicométricos) da percepção da qualidade do serviço - em linha 

com a argumentação de Coulthard (2004) -, alicerçada em duas dimensões apenas: (a) 

sobre a qualidade das infra-estruturas físicas (designada Percepção Serviço Tangível); e 

(b) sobre a qualidade de interacção entre clientes e funcionários (designada Percepção 

Serviço Intangível).  

A conclusão retirada parece ser inteiramente justificada, pois a solução de um “modelo 

a cinco dimensões”, apesar de não se poder inteiramente descartar, revela-se insuficiente e 

algo forçada para a aferição da qualidade do serviço num contexto hoteleiro, de “nível 

intermédio de processamento do cliente”, conforme a tipologia avançada por Silvestro, 

Fitzgerald e Johnston (1992), a qual coloca maior peso da intangibilidade neste tipo de 

serviço.  

Em quarto lugar, retira-se uma conclusão sobre a cadeia-de-efeitos - confirmatória de 

anteriores investigações (Brady et al. 2002) -, sobre a dependência e sentido dos 

constructos-chave da modelização da qualidade do serviço. Isto é, confirma-se uma 

modelização que afirma uma dependência positiva moderada da Satisfação global 

relativamente à antecedente Percepção global da qualidade do serviço; e uma muito forte 

dependência positiva da Intenção comportamental total relativamente à antecedente 

Satisfação global. 
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Em quinto lugar, pode-se argumentar que, algo surpreendentemente, o contexto 

intercultural (individualismo vs. colectivismo) não introduz efeitos moderadores 

significativos nos resultados obtidos. Uma possível explicação para este facto poderá ser 

dada pela utilização de instrumentos (questionários) auto-administrados em cinco idiomas. 

A aproximação cultural efectuada por este procedimento, ao qual não se pode considerar 

alheia a boa tradução em diversos idiomas e os pré-testes de validação dos constructos 

culturais representados pelos itens adaptados do questionário original. 

Tal como comprovado por esta investigação sobre a qualidade do serviço adaptada ao 

contexto hoteleiro, é fundamental para a sobrevivência da indústria hoteleira que as 

organizações ajustem a todo o momento a eficiência do seu desempenho pelos indicadores 

dos atributos essenciais do seu serviço relativamente aos desejos e necessidades e 

percepções dos clientes, sendo essencial obter medidas da importância atribuida relativa a 

estes factores, em tempo útil. Ora, a modelização proposta autoriza, muito eficazmente, 

este desiderato. Se não, veja-se: a percepção dos clientes observados elege o constructo 

“Garantia” (e.g. conhecimento técnico e cortesia do pessoal, capaz de inspirar confiança 

e honestidade) como o principal atributo essencial para a avaliação da qualidade do 

serviço do hotel. 

B) Quanto ao objectivo de validação metodológica: 

- Valida-se, em primeiro lugar, as medidas descriminadas da percepção da qualidade do 

serviço pelo método “somente-pelo-desempenho” (Cronin e Taylor, 1992), ponderadas 

pela importância relativa atribuída  aos aspectos essenciais (itens e dimensões) para aferir 

os efeitos directos e indirectos sobre a qualidade global percepcionada pelos clientes, 

sincronicamente com as especificações de qualidade ( KPIs; conformidades) dos processos 

de serviço de um hotel, a partir de uma modelização psicométrica aplicada por um 

dispositivo tecnológico para a monitorização anytime , anywhere , isto é,  em contínuo 
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(diacronicamente) e em tempo-real, com elevada precisão e parcimónia (válida, fiável e 

generalizável) entre o os clientes e a organização, em diálogo always on, no contexto de 

gestão hoteleira.  

Os resultados confirmam, em segundo lugar, a operacionalidade, extensão e validade 

científica deste desiderato. Contribuem, em terceiro lugar, para esclarecer algumas 

questões colocados por anteriores investigações - nomeadamente por Parasuraman, 1986; 

Cronin e Taylor, 1992; Brady et al, 2002, 2005; Llusar et al., 2002; Coulthard, 2004; Jain 

e Gupta, 2004; Landrum et al, 2009 -, e acrescentam operacionalidade, visão e rigor à 

modelização da gestão hoteleira do serviço dado que permitem de forma original 

sincronizar percepções (medidas subjectivas: visão do cliente) e processos de serviço 

(medidas objectivas: visão da empresa) para cada atributo (e.g. KPI) individualmente, 

indicando a sua importância relativa e determinando a sua correlação derivada com os 

processos de gestão do hotel, autorizando assim uma actuação mais rigorosa e eficaz das 

funções de gestão hoteleira.  

Mais, os resultados validam metodologicamente uma nova e parcimoniosa modelização 

operacional da qualidade do serviço hoteleiro - designada Modelo Sincrónico da Cadeia-

de-Efeitos da Qualidade do Serviço para Satisfação do Cliente em Diálogo Diacrónico - 

que, derivando do modelo conceptual da qualidade original, avança para uma solução mais 

holística (e.g. abrangente, rigorosa e adaptada ao contexto) para a gestão da qualidade do 

serviço hoteleiro.  

Os resultados podem ser considerados como uma evolução crítica do modelo 

conceptual original (Oliver, 1977, 1981; Parasuraman, 1986, Cronin e Taylor, 1992, 1994; 

Cronin et al. , 2000; Brady et al. , 2002) para uma solução de maior rigor científico e 

eficácia operacional, através de uma modelização sincrónica em diálogo diacrónico 

(always on) entre a organização e o cliente, com recurso a elementos tecnológicos de 
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suporte, em linha com as actuais metas de investigação mais recomendadas pelo Science 

Research (Ostrom et al., 2010) e com o novo paradigma de marketing da service-dominant 

logic (Vargo e Lusch, 2004, 2010) em co-criação para a inovação e a qualidade de vida. 

C) Quanto à validação operacional e técnica: 

- Valida-se a operacionalidade e adequação funcional de um dispositivo tecnológico 

avançado de recolha, processamento, análise, disseminação de informação para o diálogo 

com o cliente e para a monitorização contínua (always on, just-in-time, anytime,anywhere) 

da percepção da qualidade do serviço, da satisfação e da intenção comportamental 

(fidelização/lealdade) dos clientes de um hotel.  

Os resultados obtidos confirmam a total operacionalidade e fiabilidade do dispositivo 

métrico durante um período de 180 dias ininterruptos, sem falhas ou limitações de 

funcionamento, - designado Always On Monitor para a Qualidade do Serviço em Diálogo 

com o Cliente -, para recolher por multicanal, processar e disseminar pela organização, on-

line e em tempo-real, anytime, anywhere, os resultados por séries temporais continuas 

(estocásticas) da percepção descriminada da qualidade, da satisfação global e da intenção 

comportamental de voltar e recomendar o hotel, em sincronia com indicadores de gestão 

da qualidade (KPIs internos), e de ainda de permitir estabelecer um diálogo contínuo 

(always on) com os clientes para a melhoria contínua da qualidade dos serviço.  

Este dispositivo tecnológico pode ser considerado robusto e fiável, sendo inovador 

relativamente ao estado de investigação actual sobre a qualidade do serviço no sector 

hoteleiro.  

Os resultados estão em linha com as recomendações efectuadas para futuras 

investigações por Ostrom et al. (2010).  

Revela-se um inovador dispositivo que actua como um excelente potenciador de 

aplicação das métricas para o controlo e gestão da qualidade do serviço e da satisfação do 
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cliente, dado que resolve a questão dos enviesamentos dos resultados por estudos 

transversais, sendo assim possível obter métricas em tempo-real contínuo 

(longitudinalmente).  

Por outro lado, resolve a questão dos (elevados) custos tradicionais de 

operacionalização de métricas contínuas e de diálogo always on com o cliente, um dos 

principais constrangimentos operacionais para uma a aplicação aceitável do ponto de vista 

empresarial. 

Em geral, pode-se argumentar que os objectivos principais foram cabalmente 

alcançados, tendo-se constatado, em primeiro lugar, empiricamente, uma nova 

modelização operacional para a avaliação do desempenho da qualidade do serviço 

hoteleiro, em contínuo, sincronicamente entre as percepções do cliente e as especificações 

definidas pela gestão - Modelo Sincrónico da Cadeia-de-Efeitos da Qualidade do Serviço 

para a Satisfação do Cliente em Diálogo Diacrónico - o qual operacionalizado por uma 

nova escala multi-item validada para o contexto hoteleiro - designada escala SERVON 

ponderada - permite a medição da percepção descriminada e ponderada dos aspectos 

essenciais e das dimensões mais importantes da percepção da qualidade do serviço, da 

satisfação e da intenção comportamental do cliente - em deriva incremental da escala 

SERVPERF (Cronin e Taylor, 1992).  

Em segundo lugar, obteve-se uma validação metodológica de um processo mais 

eficiente e atempado para medição e gestão da qualidade do serviço adaptada ao contexto 

hoteleiro.  

Em terceiro lugar, validou-se operacionalmente um dispositivo tecnológico avançado 

capaz de recolher, analisar e disseminar anytime, anywhere, os resultados da avaliação e 

capturar just-in-time, em diálogo always on (diacrónico) os contributos (recursos) dos 

clientes, para uma maior eficiência da gestão e a melhoria contínua da qualidade dos 
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serviços (sincronicamente). 

Mais especificamente, pode-se argumentar que a investigação foi para além dos 

objectivos iniciais, dando-se como confirmado, em primeiro lugar, o sentido da cadeia-de-

efeitos e a antecedência das percepções da qualidade do serviço relativamente às atitudes 

de satisfação dos clientes com os serviços hoteleiros experienciados. Em segundo lugar, 

fica também comprovado que a intenção comportamental de voltar e recomendar um hotel 

é um constructo mental postcedente, fortemente dependente da satisfação global com o 

serviço.  

  Esta modelização confirma ainda, em terceiro lugar, que para o contexto hoteleiro, o 

método somente-pelo-desempenho é válido e parcimonioso - em acordo com investigações 

efectuadas noutros contextos de serviço (i.e. Jain e Gupta, 2004, Landrum et al.  2009) -, 

quando aplicado por um dispositivo tecnológico inovador em diálogo always on para a 

gestão da qualidade do serviço hoteleiro, em co-criação para a inovação organizacional, a 

satisfação e qualidade de vida do cliente.  

Foi ainda esclarecida a questão da dimensionalidade da percepção da qualidade do 

serviço, tendo sido identificada uma dimensão de Serviço Intangível (SI) como um 

constructo latente da percepção da qualidade do serviço responsável principal pela 

formação de atitudes de satisfação, as quais por sua vez são postcedentemente 

desencadeadoras de comportamentos favoráveis à utilização futura do hotel e à sua 

recomendação, materializados num constructo designado Intenção Comportamental Total 

(ICT). Aliás, é este consequente da satisfação com o serviço, que tudo indica ser o mais 

importante factor que na prática contribui para as consequências das boas experiencias de 

serviço, que do ponto de vista empresarial pode gerar rentabilidade e sucesso do negócio. 

 De facto, a intenção comportamental total denota não só a vontade de voltar ao hotel 

(fidelização/lealdade atitudinal) como principalmente, a intenção de aconselhar a 
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utilização hotel a terceiros (recomendação). Ora como é sabido, este factor de passa-a-

palavra tem no marketing actual (e.g. service-dominant logic) uma importância 

determinante (Zeithaml, 2000), dada a força que introduz na dinâmica comercial e 

concorrencial da hotelaria, cuja principal necessidade é a de obter elevadas taxas de 

ocupação e retorno dos clientes, para as quais este factor contribuiu muito 

significativamente.  

Considere-se evidentemente, os tremendos efeitos multiplicadores para o negócio 

hoteleiro no caso da recomendação ser efectuada por via das redes de relacionamento 

social organizadas por círculos de vizinhança alargados dado o poder dos suportes 

tecnológicos que utilizam (mensagens telefónicas/SMS, websites de recomendação, chat 

rooms, blogues, etc.). O factor passa-a-palavra (e.g. word-of-mouth + word-of-keyboard) é 

talvez o mais forte componente da comunicação comercial actualmente (Leonard Berry 

cit. In: Ostrom, 2010, p.23) que, quando favorável, produz efeitos muito acentuados a 

baixo custo, fortemente potenciadores dos negócios.  

Com os resultados desta investigação fica-se ainda a saber que a principal focalização 

para a gestão da qualidade do serviço se situa nos aspectos intangíveis dos serviços 

oferecidos, ou seja, essencialmente na qualidade técnica de desempenho - e de interacção -

dos recursos humanos com os clientes.  

Daqui emana um conjunto de percepções do cliente que predominam e estão na origem 

da formação de atitudes duradouras de satisfação (e.g. fidelização), que provém de 

percepções sobre a qualidade do serviço  - que não seriam mais do que atitudes de ordem 

cognitiva e emocional representativas de expectativas ideais, segundo Parasuramn, 1991, 

In: Teas, 1993 - que levam, consequentemente, à intenção comportamental de voltar e 

recomendar o hotel.  

Ora, da forma como foi conduzida a investigação, consegue-se obter resultados sobre as 
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percepções descriminadas e ponderadas pela importância atribuída pelo cliente a cada 

aspecto essencial do serviço, o sentido e tamanho da cadeia-de-efeitos da relação entre os 

constructos-chave de gestão do serviço, a todo o momento, permitindo assim actuar 

atempadamente de forma “cirúrgica” (e.g. com maior rigor, eficácia, just-in-time) para a 

correcção dos “defeitos” do desempenho dos serviços prestados.  

Esta tese fornece, por conseguinte, um avanço metodológico relativo à investigação da 

modelização da qualidade do serviço, dado que, por um lado, se consegue monitorizar o 

desempenho do serviço em contínuo, ou seja, diacronicamente, focalizado nos aspectos 

mais valorizados pelos clientes - e não somente em agregados de itens (dimensões), como 

proposto pela maioria das modelizações publicadas (Carrillat et al., 2007: p. 479) -, 

sincronicamente com os indicadores de qualidade determinados à priori pela empresa (key 

process indicators), e a resultante satisfação global e intenção comportamental desses 

clientes. Por outro lado, parametriza-se as métricas para um contexto industrial 

multicultural de elevada importância para a economia do país.  

Esta melhoria do controlo dos processos de desempenho poderá ser operacionalizado 

por esta modelização e este dispositivo, permitindo assim contribuir para uma maior 

produtividade, lucratividade e competitividade do sector.  

 

Conclusões 

A ideia fundamental (purpose) da presente investigação é estudar a possibilidade de 

modelizar operacionalmente a qualidade do serviço e sincronizar as medidas de percepção 

externa da qualidade do serviço (e.g. visão do cliente: medidas subjectivas ou soft facts), 

com as medidas da percepção interna, isto é, dos parâmetros internos de qualidade 

definidos para o desempenho-ideal (e.g. visão da organização: medidas objectivas ou hard 

facts) - incluindo também medidas de opinião/satisfação dos clientes internos 

(funcionários) -, por forma a reduzir os gaps (discrepâncias) no desempenho do serviço, os 
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quais são importantes factores de insatisfação dos clientes (externos e internos), 

envolvendo o cliente e a empresa num continuum diacrónico de interacção pelo Diálogo 

Always On, just-in-time, anytime, anywhere, para a co-criação de valor e inovação, com 

recurso a um dispositivo tecnológico avançado.  

Ora, um modelo de qualidade deverá permitir (1) identificar as origens da qualidade; 

(2) descobrir os problemas da qualidade; (3) apontar as causas do problema de qualidade 

detectado e (4) recomendar possíveis acções correctoras (Ghobadian et al.,1994). 

Esta investigação valida de forma robusta um dispositivo tecnológico Always On 

Monitor para a Satisfação do Cliente em Diálogo Diacrónico, assente num original 

Modelo Sincrónico da Cadeia-de-Efeitos da Qualidade do Serviço, aplicado segundo uma 

escala original - SERVON ponderada - validada para o contexto hoteleiro, através de um 

estudo empírico executado durante 180 dias consecutivos a clientes ocasionais de um hotel 

de quatro estrelas em Lisboa, o que permite afirmar que aqueles desideratos foram 

atingidos. 

Fica demonstrada a parcimónia psicométrica do instrumento e operacional do 

dispositivo tecnológico de suporte, que permite medir em tempo-útil (e.g. just-in-time) as 

consequências comportamentais; avaliar a percepção (aceitação/rejeição/importância 

atribuída) da oferta/desempenho do serviço hoteleiro; medir as disparidades (e.g. gaps) da 

percepção da qualidade do serviço, segmentada por diversos grupos de clientes. 

Facilitando a co-criação de valor e o desenho continuado de (novos) serviços (i.e. 

inovação em Diálogo Always On) com os clientes para satisfazer as suas necessidades e 

desejos e gerar melhores e mais satisfatórias experiencias de consumo e de qualidade de 

vida; mais fidelização e recomendação, uma mais sólida e credível reputação da marca 

hoteleira e um mais eficiente planeamento de oportunidades e de soluções para a gestão, 

lucratividade e valor acrescentado da empresa. 
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Fica também demonstrado o conceito operacional de Diálogo Always On (diacrónico), 

argumentado de forma original por esta investigação, que permite capturar “just-in-time”, 

em cooperação com os clientes, um conjunto de ideias e de oportunidades de inovação, em 

fluxo contínuo, essenciais para a sobrevivência organizacional na presente economia 

globalizada e para, acrescentando valor, um futuro mais sustentável da marca hoteleira. 

Em resumo, esta investigação comprova que uma nova escala SERVON ponderada - 

derivada da adaptação ao contexto de serviço hoteleiro da escala SERVPERF 

(Parasuraman et al.  1985) -, auto-administrada em contínuo durante um período de 180 

dias a 1236 clientes ocasionais de um hotel de quatro estrelas em Lisboa, processada 

através de um dispositivo tecnológico avançado, é confiável, válida e generalizável, 

reveladora de um poder explicativo significativo do sentido da cadeia-de-efeitos (Brady e 

Cronin, 2005) resultantes das percepções da qualidade do serviço, das consequentes 

satisfação e, depois, da intenção comportamental dos clientes para voltar e recomendar o 

hotel.  

Confirma a validade da escala SERVON ponderada, estruturada segundo um conjunto 

bidimensional latente (Percepção do Serviço Tangível e Percepção do Serviço Intangível), 

desconfirmatório da estrutura “a cinco dimensões” (RATER), proposta pelas escalas 

originais SERVQUAL e SERVPERF (Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1985, 1987; Cronin 

e Taylor, 1992).  

Revela o relacionamento estrutural (cadeia-de-efeitos) e sentido entre os constructos 

percepção da qualidade > satisfação global > intenção comportamental, mesurados 

“somente-pelo-desempenho” (Cronin e Taylor, 1992), sustentado  por um Modelo 

Sincrónico da Cadeia-de-Efeitos para a Qualidade do Serviço e Satisfação do Cliente em 

Diálogo Diacrónico.  
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Confirma-se a validade operacional e parcimónia de um dispositivo tecnológico 

inovador de monitorização em diálogo diacrónico com o cliente, Always On Monitor em 

Diálogo, just-in-time, anytime-anywhere para a gestão sincrónica da qualidade com os 

processos de serviço, inserido num continuum de interacção para a melhoria contínua do 

desempenho para a satisfação e fidelização do cliente dos serviços hoteleiros, inseridos 

num novo paradigma “service-dominant” (Vargo e Lusch, 2004, 2011) para a co-criação 

de valor e inovação. 

 

Limitações 

. Um enquadramento tem a vantagem de canalizar os esforços numa determinada direcção. 

Por outro lado, é importante considerar também as limitações que uma modelização 

introduz - dados os modelos serem versões simplificadas da realidade -, sugerindo 

relacionamentos simplificados (e.g. cadeias-de-efeitos) entre fenómenos complexos e 

sistemas de funcionamento comandados por regras de causa e efeito. (Ghobadian et al. , 

1994).  

Segundo esta perspectiva constata-se que o modelo apresentado pela presente 

investigação não resolve plenamente este constrangimento metodológico, mas que antes 

deverá ser considerado central para a análise de uma fenómelogia de caracter social; ou 

seja, tentar esclarecer como é que o complexo comportamento humano afecta a qualidade 

da oferta de uma organização. Uma modelização nunca poderá capturar adequadamente 

toda esta complexidade, pelo que a proposta final desta investigação deve ser analisada 

considerando a modelização e dispositivo apresentados como uma simples ferramenta para 

a melhoria da qualidade do serviço, sendo esta a primeira limitação da presente 

investigação. 
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Uma segunda ordem de limitações identifica-se com a generalização dos resultados 

obtidos, sendo evidente que outras e mais alargadas aplicações deverão ser desenvolvidas 

e aprofundadamente investigadas. Esta limitação situa-se também no método aplicado de 

estudo de caso empírico, o qual deverá no futuro ser replicado; por exemplo, de forma 

experimental, por forma a testar comparativamente por outro método científico 

diferenciado: (a) diferentes contextos (industriais e culturais); (b) e/ou outras escalas de 

medida; (c) e/ou outras modelizações explicativas dos efeitos (i.e. service-dominant logic 

models, etc.); (d) e/ou outros públicos intervenientes (i.e. clientes internos/funcionários, 

fornecedores, etc.).  

Considera-se também uma limitação gerada pelo efeito moderador das origens culturais 

dos clientes do hotel e da adaptação linguísticas e modificação das escalas, cujos 

resultados desta investigação demonstram, algo surpreendentemente, não introduzirem 

descriminação quanto à percepção da qualidade e satisfação global como o serviço, aliás 

em linha com as investigações de Carrillat et al. (2007). Esta é uma área de extrema 

actualidade científica (Carrillat et al., 2009; Ostrom et al, 2010) que fica por esclarecer 

mais aprofundadamente, e que está muito carenciada de estudo no contexto hoteleiro 

principalmente, dado o caracter internacional desta actividade económica. Por isso, 

afirmamos a necessidade de outras investigações avançarem no sentido deste 

esclarecimento da generalização das métricas em diferentes contextos de serviço.  

Por último, partindo da constatação que, em geral, a literatura publicada parece ter 

congelado à volta da noção que as percepções sobre a qualidade do serviço conduzem a 

satisfação do cliente (Carrillat et al, 2009), a qual, por sua vez, determina as intenções 

comportamentais (compra). Mais uma vez, esta cadeia-de-efeitos poderá não corresponder 

ao “real” comportamento humano que empiricamente se observou.  

De facto, os gestores de serviços foram muito mais vezes colocados perante 
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“consumidores insatisfeitos” que voltam a utilizar o serviço, do que perante clientes 

satisfeitos com a experiência de serviço mas que não o voltam a utilizar (Cronin, 2003). 

Esta aparente contradição encontra-se mais actual do que nunca, não tendo sido até hoje 

inteiramente respondida.  

Assim, pode-se considerar que a não apresentação de contributos para a solução desta 

problemática é também uma limitação estrutural a apontar à presente investigação. Logo 

incentivamos a que outras investigações o façam neste contexto e noutros diferenciados. 

Uma possível explicação para esta limitação de carácter geral é a fornecida pela nova 

corrente científica service science de investigação de marketing, a “service-dominant 

logic” que se focaliza na interacção (e.g. diálogo) da empresa com o cliente para a co-

criação de valor, tal como definido por Vargo and Lusch (2004). Para atingir esta 

orientação, as organizações terão de identificar claramente quais os componentes do 

serviço (e.g. aspectos essenciais) mais importantes para os diferentes subconjuntos de 

clientes (e.g. segmentação dos stakeholders).  

No entanto, a investigação da importância relativa dos componentes centrais e 

periféricos do serviço para o cliente tem produzido resultados algo contraditórios (Burch, 

1995; Ostrom, 2010). A presente investigação efectua um contributo importante para 

esclarecer esta situação através de uma escala ponderada por itens de percepção - 

SERVON ponderada - pela qual é possível recolher indicadores claros da hierarquia a 

partir da importância atribuída pelos clientes relativamente a cada um dos componentes de 

serviço, desagrega e agregadamente por dimensões latentes e dimensões explícitas dos 

constructos da qualidade do serviço.  

Acresce que é frequentemente referido na literatura (Ghobadian et al. , 1994) baseado, 

por exemplo, em dados da indústria de transportes aéreos norte-americana, que se 

demonstra a influência relativa dos componentes principais (e.g. desempenho operacional) 
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e periféricos (e.g. interacções de serviço e instalações físicas) do serviço serem de ordem 

moderada (i.e. relativizada) pelas características dos clientes Este efeito moderador é 

consistente com as premissas avançadas por Vargo and Lush ( 2006, 2008) que (…) o 

cliente é sempre o co-criador de valor, determinado de forma única pelo beneficiário (…), 

levando a concluir que um modelo parcimonioso da satisfação do cliente exige sejam 

consideradas aprofundadamente as características do cliente.  Esta é uma outra limitação 

da presente investigação, que se impõe esclarecer no futuro, dado os resultados obtidos e 

validados quanto à modelização e meios de aplicação e controlo. 

Perspectivas para futuras investigações 

Na literatura publicada é principalmente considerada a existência de quatro paradigmas 

metodológicos como proeminentes para investigação do marketing de serviços: positivista, 

hermenêutico, monológico e dialógico. A opção positivista tem sido o paradigma 

dominante, sendo que fica provado nesta investigação que o paradigma dialógico (i.e. em 

diálogo), em particular, é gerador de resultados muito relevantes na captura de métricas 

operacionais e informações de valor para um processo de constante melhoria da qualidade 

do serviço; o qual se recomenda ser aplicado noutras investigações contextualizadas sobre 

este tema, tal como argumentado por Tronvol, Brown, Gremler e Edvardsson (2011).  

Aliás, uma das dez prioridades de investigação para o desenvolvimento do marketing 

definida pela service science, e referidas pelos investigadores mais notórios nesta área 

(Parasuraman e Gronroos In: Ostrom et al.,2010, p.26-29), recomenda que sejam 

considerados prioritariamente os seguintes temas: (1) medidas de valor e retorno do 

investimento do serviço; (2) ferramentas de captura de valor de utilização e de 

comunicação do valor aos clientes e através da empresa; (3) modelos optimizados 

conjuntos com integração do valor do serviço (e custos de distribuição); (4) criação de 

estândares e métricas de serviço ligadas a resultados financeiros da empresa; (5) 
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integração do papel dos clientes, funcionários e tecnologias para a criação de valor. 

A presente investigação está em linha com estas prioridades e vai neste sentido a 

recomendação que efectuamos para futuras investigações considerando os resultados e 

conclusões retiradas sobre o funcionamento e a mudança da qualidade do serviço.  

Validou-se (a) uma modelização operacional Sincrónica em Diálogo Diacrónico 

(Always On) para a avaliação da cadeia-de-efeitos da percepção, da satisfação e da 

intenção comportamental do cliente relativa à qualidade do serviço; ( b) uma escala multi-

item adaptada ao contexto hoteleiro - escala SERVON ponderada; (c) um dispositivo 

tecnológico para as medidas e o controlo do desempenho do serviço que, 

simultaneamente, permite operacionalizar, a baixo custo, a recolha de indicadores e 

estabelecer um diálogo diacrónico com o cliente, just-in-time, anytime, anywhere, para a 

co-criação de valor de serviços transformacionais (e.g. serviços para a criação de 

mudanças e melhoria no bem-estar dos indivíduos e das comunidades, In: Ostrom et al. 

,2010, p.9). 
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ANEXO 1 

 

ENTREVISTAS COM PERITOS DO HOTEL 

 
Guião de Entrevista Individual Exploratória 

Duração da entrevista: 1,45h (aproximadamente)     

Realizadas:(1) Director do Hotel 

                  (2) Director de Marketing 

                  (3) Director de Qualidade  

                       e Operações 

                   

Vamos falar abertamente sobre o negócio hoteleiro e a qualidade do serviço oferecido: 

 

Temas a debater: 

1.Como é que considera se deve avaliar a satisfação dos clientes de um hotel? Qual a 

importãncia deste aspecto para a gestão do seu negócio? 
 

2. Descreva como é efectuado o controlo deste aspecto? Com que tipo de medições, em que 

formulários são registados, com que frequência e que consequências tem para a operação 

diária do hotel? 

Tem um programa de fidelização dos seus clientes? Descreva em detalhe? 
 

3.Quais são os procedimentos que por rotina são aplicados para controlar a qualidade do 

serviço neste hotel?  
 

4. Descreva com detalhe um dia normal de funcionamento do hotel. Quais são os processos 

de trabalho que estão implementados neste hotel? Indique detalhadamente os nomes desses 

processos e quais as funções e objectivos que cada um deles cumpre. Vmos desenhar um 

mapa desses processos e subprocessos de trabalho do hotel. 
 

5.Agora que indicou o funcionamento do hotel, quais são as operações mais importantes, na 

sua opinião, que efectua para a organização diária do hotel. Dê um exemplo do que hoje já 

fez e irá ainda fazer, em detalhe. 
 

6.Mantém uma base de dados actualizada dos seus hóspedes (actuais e antigos)? Efectua 

regularmente acções promocionais e de contacto directo com os clientes? Quais, detalhe. 
 

7.Compara regularmente a sua oferta ao mercado com a da concorrência (preços,benefícios, 

serviços, etc.)? Quais são as rotinas de trabalho neste campo? 
 

8. Para terminar: dialóga regularmente com os seus funcionários? Como é que se efectua a 

comunicação entre as Direcções de serviço e os seus funcionários? Existe um plano de 

incentivos e quais são as possibilidades que um funcionário tem de fazer chegar uma 

sugestão/crítica até aos responsáveis pela gestão do hotel? 
 

9.Existe uma caixa de sugestões /reclamações para melhoria dos serviços fornecida pelo 

hotel aos seus funcionários? E aos hóspedes? 
 

10.As informações recolhidas pela comunicação diária entre clientes e funcionários são 

reportadas/registadas e analisadas regularmente? Descreva os procedimentos para essa 

finalidade que o hotel tem implementado actualmente. 

 



IV 

 

  



V 

 

 

ANEXO 2 
 

ENTREVISTAS COM CLIENTES DO HOTEL 

 

 
Guião das Entrevistas Individuais Exploratórias 

Duração da entrevista: 45m (aproximadamente)     

Realizadas: 15 entrevistas em 

profundidade a hópedes ocasionais 

e 3 focus-group (com 6 participantes 

cada)                   

Vamos falar sobre o serviço do hotel: 

 

Temas a debater: 

 

1.Quais são os principais aspectos que na sua opinião são essênciais uma satisfatória 

qualidade do serviço num hotel. Escreva nestas etiquetas (oferecer post-its) uma palavra ou 

frase que ilustre cada um desses aspectos. Depois, ordene as etiquetas das frases mais 

importantes para as menos importantes (1º, 2º, 3º, etc). 
 

2.Neste hotel em concreto,quais são os piores aspectos do serviço? E os melhores que mais o 

satisfazem? Porquê, dê alguns exemplos. 

 

3. Considera útil que o hotel mantenha consigo uma comunicação para além da sua estadia? 

Porque meios (carta, telefonema, sms, e-mail, internet, etc) e com que frequência acha 

aceitável esse diálogo? Que tipo de informação gostaria de receber regularmente? 

Exemplifique 

 

4. Acha interessante manter uma troca regular de opiniões com o hotel para que possa 

sugerir melhorias do serviço? Porquê? 

 

 

Obrigado 
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ENTREVISTAS COM CLIENTES DO HOTEL (cont.) 

 
Guião das Dinâmicas de Grupo (Focus group) Exploratórias 

Duração da sessão: 2 h (aproximadamente)     
Realizadas: 3 focus-group  

(com 6 participantes cada)                  

Vamos falar sobre o serviço do hotel: 

 

Temas a debater: 

 

1.Quais são na vossa opinião os aspectos mais importantes do serviço de um hotel ideal? 

Cada um de vós pode escrever nestas etiquetas (oferecer post-its), numa palavra ou frase 

esses aspectos relevantes que consideram serem mais importantes para um satisfatório 

serviço do hotel.  
 

2. Essses aspectos referidos por cada um de vós têm certamente coisas em comuns. Vamos 

tentar organizá-los por temáticas e, depois, em conjunto, ordenar as etiquetas das frases com 

maior importancia para as de menor importancia (1º, 2º, 3º, etc). Por favor coloquem-nas por 

ordem no quadro. 

 

3.Neste hotel em concreto,quais são os piores aspectos do serviço? E os melhores que mais 

os satisfazem? Escrevam em conjunto nestas outras etiquetas (oferecer novos posts-its) esses 

aspectoa positivos e negativos do serviço do hotel, e depois, vamos ordená-los também no 

quadro. 

 

4. Concordam que este hotel mantenha convosco uma comunicação regular? Porquê? Quais 

os meios (carta, telefonema, sms, e-mail, internet, etc) e com que frequência acham aceitável 

esse diálogo? Que tipo de informação gostariam de receber regularmente? Exemplifiquem 

 

5. As novas tecnologias, internet, sms (mensagem telefónicas), telefone, e-mails, etc., são do 

vosso agrado para exprimirem as vossas opiniões acerca do serviço do hotel e para ajudar a 

melhorá-lo? Como é poderiamos fazer isso? Porquê? Debate. 

 

Obrigado 
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ANEXOS 3 

 

Outputs (SPSS) dos principais tratamentos estatísticos  

 

Anexo 3.0_Outputs SPSS (suporte da estatística analítica) 

 

Anexo 3.1_Output SEM FCA 

 

Anexo 3.2_Output SEM Modelo Completo 
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ANEXO 4 

 

Sistema de Relatórios do Protótipo Tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


