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Inovação, seja incremental ou disruptiva, é importante para o 

desenvolvimento de negócios e empresas. Antenada com essa 

realidade, a indústria hoteleira também busca inovações para a 

melhoria de sua competitividade, através de maior produtividade e 

qualidade nos serviços prestados. Inovações que sejam valiosas e 

percebidas pelos hóspedes como diferencial. O objetivo desse trabalho 

foi analisar práticas inovadoras na indústria hoteleira. Para que esse 

objetivo fosse atingido, uma revisão bibliográfica sobre o tema foi 

realizada, e partir dela, práticas inovadoras foram agrupadas em 

cinco categorias: “Atendimento Personalizado ao Cliente”, 

“Tecnologia da Comunicação e Informação”, “Desenvolvimento da 

Equipe”, “Sustentabilidade” e “Marketing”. Em seguida, um estudo 

de caso foi realizado em três hotéis em cidades do interior do estado de 

São Paulo. Dois deles integram redes hoteleiras reconhecidas no país, 

e o terceiro é uma unidade única. Um questionário foi aplicado a 

gestores destes três hotéis sobre práticas de inovação. Os resultados 

obtidos apontaram que as categorias “Atendimento Personalizado ao 

Cliente”, “Desenvolvimento da Equipe”, e “Marketing” exercem 
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alguma influência direta na percepção do cliente em relação a questão 

da inovação, enquanto as categorias “Tecnologia da Comunicação e 

Informação” e “Sustentabilidade” atuam apenas indiretamente. 

 

Palavras-chave: Inovação, serviços, indústria hoteleira
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1. Introdução 

O setor de serviços engloba inúmeros tipos de atividades. Dentre elas, nota-se uma em 

particular que está em crescente expansão: o turismo. O Brasil é um país com grandes 

potencialidades turísticas, uma vez que sua grande extensão territorial e biodiversidade 

contribuem para uma grande variedade de turismos de lazer; já nos grandes centros urbanos, o 

maior foco está no turismo de negócios (IBGE, 2011). O turismo, além de ser um fenômeno 

social, está amplamente relacionado a várias outras atividades, desde transporte, alimentação, 

até hotelaria (KLEMENT, 2007). 

Para que a participação no mercado não fique estagnada ou diminua, muitas empresas têm 

partido constantemente em busca da inovação, de tal maneira que se diferenciem e possam 

oferecer ao cliente algo de valor que seja por ele perceptível como um diferencial. 

Atualmente, promover e adotar a inovação são fatores cruciais no desenvolvimento e sucesso 

de empresas, já que o mercado se mostra cada vez mais instável e competitivo (KLEMENT; 

YU, 2006). Fato esse que envolve todo tipo de indústria, inclusive a hoteleira, onde inovar é 

um fator determinante, uma vez que, nesse setor, novas operações são sempre impactantes na 

força de trabalho e o crescimento de custos é bastante desafiador (VERMA, 2000). 

O objetivo geral desse trabalho é identificar práticas inovadoras na rede hoteleira que 

contribuam para a melhoria da produtividade e da qualidade dos serviços prestados. 

 

2. Fundamentação teórica  

 

2.1 Inovação 

Inovação pode ser descrita como um processo produtivo ou produto novo ou melhorado, de 

modo que obtenha sucesso ao ser comercializado pela organização (PAVITT, 1984). As 

inovações visam aumentar a qualidade do produto, de modo que se diminua o tempo de 

desenvolvimento e os custos do ciclo de vida; uma de suas principais características é o foco 

nas necessidades do consumidor. A partir disso, as empresas atendem às exigências de 
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eficiência e tempo de resposta dos consumidores, com o propósito de estar sempre à frente da 

concorrência (KLEMENT; YU, 2006). 

Tendo isso em vista, é fato que a inovação deve ocorrer de alguma forma, uma vez que, para 

ser considerada uma inovação, um fenômeno deve ser impactante e de determinada grandeza. 

Por isso, ela é definida como um desenvolvimento nos negócios, já que tem o benefício de um 

novo componente ou da combinação de componentes antigos (SUNDBO; GALLOUJ, 1998). 

 

2.2 Indústria hoteleira 

A indústria hoteleira é um dos mais importantes elos da cadeia de atividades turísticas. É um 

segmento composto não apenas por hotéis, mas também por pousadas e hospedarias, que 

prestam serviços, de um modo geral, a turistas, e são responsáveis por uma grande parcela da 

oferta de alojamento (BNDES, 2011).  

Sabendo que existem vários tipos de hospedagem, foi criada uma classificação hoteleira, com 

o intuito de agrupar estabelecimentos com características similares. A partir disso, foi possível 

estabelecer uma compatibilidade entre qualidade e preço, além de definir um padrão para os 

aspectos físicos e operacionais de cada variedade de hospedagem (PEREIRA; ROIM, 2012).  

No Brasil, o setor de hotelaria é formado, basicamente, por estabelecimentos de pequeno e 

médio porte, muitas vezes de propriedades familiares, podendo ou não ter como objetivo a 

obtenção de renda familiar. 

 

2.3 Inovação na indústria hoteleira 

A inovação é um fator determinante dentro da indústria hoteleira, visto que, nesse setor, novas 

operações são sempre impactantes na força de trabalho e o crescimento de custos é bastante 

desafiador (VERMA, 2000). O Quadro 1 apresenta as informações básicas de sete artigos 

referentes à inovação na indústria hoteleira. 

Quadro 1 – Autores e principais temas de seus trabalhos 
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Fonte: Autores 

Enz e Siguaw (2003) fizeram um estudo que teve como objetivo discutir mais de cem práticas 

que levariam as empresas da rede hoteleira ao sucesso. A partir disso, listaram práticas que 

surtiram um efeito bastante positivo dentro de diversos estabelecimentos. 

Klement (2007) pesquisou hotéis considerados econômicos no Brasil e as inovações que os 

levaram a ser classificados como tal. A autora concluiu que algumas pequenas mudanças 

colaboraram para diminuir o preço pago pelos clientes na diária do hotel e que, além disso, a 

multifuncionalidade dos funcionários é a chave para que o hotel possua uma equipe enxuta.  

Jayawardena et al (2013) realçaram algumas práticas inovadoras que se tornaram recorrentes 

na indústria hoteleira. Deu-se bastante ênfase em treinamentos para funcionários e gestores. 

Alguns agrados aos hóspedes e o domínio da tecnologia para que se obtenham diferenciais de 

competitividade também são mencionados pelos autores. 

Sigala (2003) fez um estudo com empresas do setor hoteleiro britânico com foco em 

inovações de tecnologia da comunicação e informação (TCI). Nele, a autora informa que o 

uso de TCI agrega valor e aumenta a produtividade quando utilizada com o intuito de 

redefinir, diferenciar e informatizar produtos ou serviços. 

Orfila-Sintes et al (2005) também enfatizam a influência da TCI no ramo das inovações do 

setor hoteleiro que tende a inovar ao introduzir tecnologias incorporadas à P&D (Pesquisa e 

Desenvolvimento). 
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Töpke et al (2011) focaram na sustentabilidade em como a preocupação com o meio ambiente 

pode se tornar um diferencial competitivo. Também apresentam algumas práticas exercidas 

pelos hotéis que visam minimizar o impacto que os mesmos causam no ambiente. 

Monteiro e Sousa (2011) enfatizam a importância de se proporcionar treinamentos que 

estimulem o trabalho em equipe e a liderança, tanto para gestores quanto para outros 

funcionários.  

 

A análise destes sete estudos permitiu a identificação de cinco categorias de inovação, que 

consistem em agrupamentos feitos em relação às práticas inovadoras: sustentabilidade, 

desenvolvimento da equipe, marketing, atendimento personalizado e tecnologia da 

comunicação e informação (TCI). 

 

Na categoria “sustentabilidade”, são listadas inovações que, de alguma maneira, demonstram 

uma preocupação relacionada à diminuição dos impactos negativos das empresas no meio 

ambiente. As práticas inovadoras apuradas foram: Utilização de energia solar; Gestão dos 

resíduos e dos consumos de água e luz; Reciclagem; Fornecimento de educação sustentável 

aos colaboradores; Criação de uma gerência de gestão ambiental; Adaptação de equipamentos 

para que se tornem mais sustentáveis e etc. 

Na categoria “desenvolvimento da equipe”, o foco está nas relações interpessoais, a fim de 

melhorar tanto as interações funcionário-funcionário quanto funcionário-cliente. As práticas 

inovadoras apuradas foram: Treinamentos de liderança para gestores; Treinamentos 

específicos para grupos de funcionários; Multifuncionalidade dos funcionários; 

Implementação de tecnologias para melhorar a produtividade de funcionários; Valorização do 

trabalho em equipe e do ambiente de trabalho sadio.  

Na categoria “marketing”, o principal intuito é que inovações se tornem vantagens 

competitivas no momento em que o cliente precise escolher o melhor local para se hospedar. 

As práticas inovadoras apuradas foram: Propagandas com slogans e/ou pessoas influentes; 

Descontos para reservas feitas pelo site / redes sociais; Hotéis independentes se tornarem 
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partes de redes hoteleiras; Marketing entre minorias; Preferência por vendas diretas, sem 

participação de agências ou corporativas. 

A categoria “atendimento personalizado ao cliente” aponta inovações que buscam trazer mais 

conforto e possibilitar ao cliente uma experiência diferenciada alinhada com seus desejos. As 

práticas inovadoras apuradas foram: Despacho de bagagem antecipado para o hotel; Malas 

desfeitas aguardando o hóspede; Cardápio do restaurante influenciado pelos costumes da 

região; Substituição das chaves por cartão magnético; Ligações de despertador feitas pela 

recepção do hotel. 

Na categoria “tecnologia da comunicação e informação” estão agrupadas inovações 

tecnológicas não apenas para melhorar a estadia do cliente, mas também para aumentar a 

produtividade dos funcionários.  Percebeu-se que os trabalhos pesquisados que deram um 

enfoque maior para esse tema foram feitos entre 2000 e 2005. Isso indica que, naquela época, 

as práticas listadas eram consideradas inovações. Contudo, nos dias atuais, a maioria delas já 

se tornaram práticas usuais e até obrigatórias para qualquer estabelecimento hoteleiro. As 

práticas inovadoras apuradas foram: Reservas feitas pela internet; Internet de alta velocidade 

em todos os quartos; Fortalecimento da imagem do hotel em redes sociais; Guia de televisão 

interativo ou TV interativa. 
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3. Metodologia 

 

3.1 Método de pesquisa 

Um estudo de caso foi realizado, uma vez que se trata de um fenômeno social complexo, o 

qual está diretamente relacionado com a compreensão de como inovações ocorrem em 

empresas prestadoras de serviço. Esse método proporciona o aprofundamento do objeto de 

estudo através de seu detalhamento. Isso torna possível a retenção de algumas características 

bastante significativas dos fenômenos em seu real cenário (YIN, 2005). De acordo com 

Miguel (2007), o estudo de caso pode ser considerado como um histórico do fenômeno, 

extraído de várias fontes de evidencias onde qualquer fato que se mostre relevante é um dado 

potencial para análise. A figura 2 ilustra uma das maneiras de se gerir um estudo de caso. 

No caso do trabalho em questão, ficou definido que os dados recolhidos seriam interpretados 

sob a perspectiva qualitativa, uma vez que o grande ponto de interesse da pesquisa é de 

avaliar o acontecimento do fenômeno de fato. Ao analisar dessa maneira, grande parte das 

informações essenciais do estudo é coletada buscando sempre profundidade e a compreensão 

do fenômeno social dinâmico (RICHARDSON, 1999). 

Figura 2 – Esquematização de estudo de caso 

 

Fonte: Miguel (2007) 
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3.2. Universo de pesquisa 

O universo de análise da pesquisa foram três hotéis, localizados no estado de São Paulo, os 

quais são reconhecidos por terem em seu modelo de negócios a proposta de práticas 

inovadoras. Esses hotéis são aqui tratados com nomes fictícios, a fim de preservar cláusula de 

confidencialidade pactuada durante as entrevistas realizadas.  

O Hotel Alpha está localizado na região do Vale do Paraíba, em São José dos Campos (SP), e 

possui apenas dois anos de existência. Ele integra uma das maiores redes hoteleiras do país. 

Tal rede possui 50 hotéis apenas no Brasil apenas, e a maioria deles está localizada em 

capitais. O Hotel Alpha possui 126 unidades habitacionais, todas com TV LCD, ar 

condicionado, wi-fi e cofre digital. O principal tipo de cliente é o público corporativo. Por 

esse motivo, o hotel tende a focar no cliente executivo, que vêm para a cidade com um 

enfoque empresarial, seja para visitar alguma empresa ou para fechar negócios.  

O Hotel Beta está na cidade de Bauru (SP), e tem três anos de existência. Tal hotel faz parte 

de uma renomada rede de hotéis do Brasil, cuja sede está localizada em São Paulo. A rede 

está presente em 18 estados e possui 24 hotéis espalhados pelo país, além de possuir diversas 

inaugurações datadas para este ano. Este hotel possui 134 unidades habitacionais, sendo duas 

suítes, e possui decoração diferenciada nas categorias Superior, Luxo e Suíte Premier. Apesar 

das diferenças de categorias, todos os quartos são equipados com ar condicionado, TV a cabo, 

wi-fi, estação de trabalho e frigobar. O Hotel Beta oferece academia, piscina, auditório de 

eventos, sala de reuniões, etc. Seu público principal é o corporativo; entretanto, existem 

outros hotéis da rede cujo foco se mantém mais no público familiar. 

O Hotel Gama se localiza em Guaratinguetá (SP), na região do Vale do Paraíba, e foi 

inaugurado faz um pouco mais de três anos. Esse hotel não faz parte de nenhuma rede 

hoteleira, é um hotel único e independente. Pode ser classificado como uma empresa de 

pequeno porte e de administração familiar. O hotel possui 64 unidades habitacionais, todas 

com telefone, ar condicionado, TV a cabo e wi-fi. Dois tipos de clientes distintos são os mais 

frequentes deste hotel: Durante a semana, o público alvo é o corporativo e, aos finais de 

semana, o foco se torna o turismo religioso –  turistas que se dirigem ao Santuário Frei Galvão 

de Guaratinguetá, à Basílica de Aparecida ou à Canção Nova, em Cachoeira Paulista. 
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3.3 Coleta de dados 

O principal instrumento de coleta de dados foram as entrevistas. Segundo Yin (2001), estas 

podem ser consideradas um dos meios mais importantes de informação no estudo de caso, e 

lembram mais conversas guiadas do que uma investigação estruturada.  

Um questionário com três partes foi elaborado. A primeira parte estava relacionada com a 

caracterização do hotel no geral. O objetivo da segunda parte seria saber mais sobre o 

entendimento que o hotel escolhido tinha sobre “inovação”. Já a terceira e última parte dizia 

respeito à implantação de tais inovações.  

Figura 3 – Questionário utilizado na condução do caso 

 
Fonte: Autores 

Um pré-teste do questionário foi realizado num hotel na cidade de Lorena, com 5 anos de 

existência e que possui algumas características de inovação, se comparado aos demais hotéis 

existentes na mesma cidade. Nenhuma alteração foi necessária pois a aplicação do pré-teste 

revelou que o questionário estava adequado para os fins.  

O perfil de cada um dos entrevistados é apresentado no Quadro 3. 
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Além das entrevistas, também foram feitas análises in loco e do estabelecimento em si. Os 

quartos de hotel foram visitados, além da cozinha, lavanderia, academia e área externa de 

cada um deles, quando existentes. Pesquisas na internet e em sites especializados foram 

realizadas de modo a colher maiores subsídios sobre cada uma das empresas. 

 

Quadro 3 – Perfil dos entrevistados 

 

Fonte: Autores 

Todas essas ferramentas tem o propósito de avaliar as práticas inovadoras implementadas e 

também sua eficácia no universo em questão. 

 

3.4 Análise dos dados  

Foi usada a análise de conteúdo, método que integra uma série de técnicas de análise de 

comunicações, e tem como objetivo ultrapassar as incertezas e enriquecer a leitura dos dados 

coletados (MOZZATO e GRZYBOVSKI, 2011). As principais funções desse método são a 

verificação das questões e hipóteses, e a descoberta do que está por trás do que foi 

manifestado nos dados recolhidos (MINAYO, 2001). 

As entrevistas foram realizadas pessoalmente, gravadas e posteriormente transcritas, para que 

não houvesse a perda de nenhuma informação relevante obtida na entrevista. Feito isso, o 

material coletado foi analisado, dando um enfoque especial às partes mais relevantes e que 

contribuiriam mais para o desenvolvimento do trabalho, o qual foi norteado pelos objetivos 

específicos. Dessa forma, todos os pontos levantados na fase inicial do trabalho que de 

alguma forma respondiam aos objetivos foram analisados. 
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Ao final, as informações coletadas foram interpretadas e relacionadas com todo o conteúdo 

teórico previamente estudado, de forma a se chegar em conclusões pertinentes e adequadas 

aos objetivos propostos pelo trabalho.  

 

4. Resultados 

 

4.1 Aspectos de inovação 

No que se refere aos aspectos de inovação dos hotéis, cada entrevistado exprime uma opinião 

diferente sobre o que de fato é uma inovação. No Hotel Alpha, por exemplo, inovar significa 

executar algo que ninguém nunca colocou em prática antes ou fazer alguma coisa que facilite 

a vida do cliente de alguma forma. A gerente de vendas do Hotel Beta enxerga sob outra 

perspectiva. Em sua opinião, inovação é o principal fator que alavanca as vendas; logo, é 

necessário que se busquem sempre as novidades do mercado para atrair hóspedes, sejam eles 

antigos ou já frequentadores do hotel. Já o sócio proprietário do Hotel Gama pensa que inovar 

deve ser algo benéfico, seja em relação a um melhor índice de satisfação do hóspede ou a uma 

vantagem financeira para a empresa.  

Todos os entrevistados disseram que seus respectivos estabelecimentos sempre tiveram 

necessidade de inovar, justamente para permanecerem no mesmo nível da concorrência e 

reduzirem o risco de perder seus clientes para outras empresas. O sócio do Hotel Gama possui 

uma visão um pouco diferenciada nesse aspecto, visto que além de superar a concorrência, 

tem também o desafio de enfrentar os grandes hotéis de rede que concorrem com seu hotel. 

Ganhar espaço no mercado é um dos principais motivos que leva o Hotel Gama a buscar 

inovação. 

A gerente de vendas do Hotel Alpha cita que os hóspedes do meio executivo tendem a ser 

bastante voláteis, de modo que tendem a visitam diversos hotéis ao longo de suas viagens a 

trabalho. Ou seja, acabam conhecendo muitas empresas diferentes. Por isso, é interessante que 

se encontre um meio de retê-los para que se tornem clientes frequentes. Isso só é possível 
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através de diferenciais e inovações que tornem a estadia cada vez mais interessante e menos 

padronizada para o cliente que vive constantemente nesse meio. 

O fato de o público executivo ser bastante variável nos hotéis é um fator que agrada bastante o 

sócio proprietário do Hotel Gama. Tal característica faz com que os hóspedes não se prendam 

apenas a empresas maiores e com nome mais consolidado no mercado, mas que conheçam e 

frequentem as empresas menores que também estão aptas a oferecer um serviço de qualidade. 

Todos os entrevistados acreditam que seus hotéis têm uma mentalidade inovadora desde que 

foram criados. Um dos motivos é devido ao fato dos três estabelecimentos serem bastante 

recentes em seus respectivos mercados de atuação. 
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4.2 Categorias de inovação 

Os quadros 1 a 5 apresentam os resultados das práticas inovadoras para cada uma das 5 

categorias de inovação apuradas neste trabalho, onde N/A significa que não foi possível 

apurar. 

Quadro 1 – Inovações de Atendimento Personalizado ao Cliente 

 

Fonte: Autores 

 

Dentre os três hotéis, os resultados apurados sugerem que o Hotel Gama é o que menos inova 

com relação ao atendimento personalizado ao cliente, o que teria com possível explicação o 

fato de ser um hotel de menor porte e, por isso, mais econômico. Por exemplo, nesse hotel não 

ocorreu ainda a substituição das chaves por cartão magnético, característica geralmente 

intrínseca a hotéis de porte um pouco maior. 

A gerente de vendas do Hotel Beta foi bem direta quando o assunto era tratar o cliente de 

maneira mais especial. Foi dito que são escritas cartas de agradecimento, ou também são 

deixados doces ou frutas como agrados nos apartamentos de clientes especiais. Esses 

“mimos”, como ela mesma os chama, são essenciais para tratar o cliente de uma maneira 

diferenciada. 

Quadro 2 – Inovações de TCI 

 

Fonte: Autores 
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Nos dias atuais, é bastante comum, se não obrigatório, que os hotéis disponibilizem suas 

reservas para serem feitas online. Desse modo, fica clara razão de todos adotarem essa prática. 

O mesmo vale para a internet de alta velocidade e a televisão mais interativa e moderna 

disponibilizada em todos os quartos. 

 

Quadro 3 – Inovações de Desenvolvimento da Equipe 

 

Fonte: Autores 

 

Todos os três hotéis declararam oferecer treinamentos para seus gestores e principalmente 

funcionários, afirmando ser esse tipo de prática que diminui a resistência por parte dos 

colaboradores quando uma nova inovação é implantada no hotel. Mesmo com os 

treinamentos, o Hotel Gama foi o único que disse sofrer ainda com a relutância de alguns 

colaboradores no momento de se implantar alguma inovação dentro do estabelecimento.  

A multifuncionalidade dos funcionários nos hotéis Alpha e Beta é inexistente, visto que os 

dois hotéis são de grande porte e possuem uma grande equipe de funcionários, cada qual 

designado para sua respectiva função. 

Quadro 4 -  Inovações de Sustentabilidade 
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Fonte: Autores 

 

Sobre o tema sustentabilidade, nada foi apurado junto ao Hotel Alfa e o Hotel Beta. 

Apenas o Hotel Gama explicitou inovações que praticava nessa área. O sócio proprietário 

disse que adaptaria os equipamentos de cozinha e lavanderia para que se tornassem mais 

seguros, econômicos e sustentáveis. O Hotel Gama também faz reuso de água, e parte da 

energia que o abastece provém de fonte solar, o que demonstra certa preocupação do 

estabelecimento em estar em harmonia com o meio ambiente. 

Quadro 5 – Inovações de Marketing 

 

Fonte: Autores 

Atualmente, é praticamente impossível que se realize alguma reserva sem o auxílio de 

nenhum site de avaliações ou algum que reúna diversos hotéis para que a busca do cliente seja 

facilitada. O fato de hotéis independentes se tornarem parte de uma rede hoteleira também não 

foi visto como inovação na presente pesquisa, uma vez que dois dos hotéis pesquisados já 

integram redes hoteleiras renomadas do país, e o terceiro é um hotel único, mas que não 

demonstrou nenhuma intenção de se juntar a alguma rede hoteleira para se tornar mais 

inovador. 
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5. Conclusão 

Os objetivos do trabalho foram atingidos. Um mapeamento de práticas inovadoras permitiu 

agrupá-las em cinco categorias: (i) Atendimento Personalizado ao Cliente; (ii) Tecnologia da 

Comunicação e Informação; (iii) Desenvolvimento da Equipe; (iv) Sustentabilidade e (v) 

Marketing.  

Um estudo de caso foi realizado em três hotéis. E algumas destas categorias de inovação 

destacaram-se como mais significativas, visto que cada categoria tem sua devida importância 

relativizada em função do perfil do hotel e de seus clientes. Algumas categorias se mostraram 

mais influentes quando se trata de ganho de competitividade direto como, por exemplo, 

“Marketing”, “Atendimento Personalizado ao Cliente” e “Desenvolvimento da Equipe”. Essas 

três categorias lidam diretamente com o cliente, e indicam que o hotel está propenso a 

fornecer uma melhor experiência para os mesmos. Desse modo, tais inovações impactam de 

fato no aumento do interesse do hóspede pelo hotel. 

Os resultados apontam que inovações na categoria “Sustentabilidade” são importantes de 

maneira indireta para o aumento da atratividade do hotel dentro do mercado. 

Em relação a categoria “Tecnologia da Comunicação e Informação”, os resultados apontam 

que parte das práticas inovadoras repercute diretamente na experiência do cliente no hotel, 

enquanto outras têm o intuito de facilitar o trabalho dos colaboradores que, por sua vez, 

impactarão na estadia do cliente. 
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