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RESUMO

Este estudo tem o objetivo de dimensionar o nível de qualidade dos serviços prestados por um hotel na cidade de Ribeirão Preto, que é feito 
através da aplicação do questionário SERVQUAL, uma ferramenta para medir a qualidade dos serviços baseada em 5 dimensões da qualidade: 
tangibilidade, confiabilidade, garantia, empatia e presteza. O SERVQUAL é composto por 22 itens na escala Likert de 1 a 7 pontos, cujos extremos 
são definidos como “Discordo Totalmente” e “Concordo Totalmente”. Esse questionário está sendo aplicado nas dependências do hotel e precisa 
atingir um número de 220 clientes (10 vezes o número de itens do questionário, segundo a teoria do método) para uma análise mais precisa do 
serviço oferecido aos seus hóspedes. Como o trabalho está em andamento, tabulamos os dados de 100 hóspedes em um software estatístico 
denominado SPSS, o qual realizou uma análise fatorial, método matemático que pode ser aplicado a dados multivariados que estão 
correlacionados, e tem  como objetivo descrever um conjunto de variáveis originais através da criação de um número menor de variáveis, os 
fatores, com a menor perda possível de informação. Sendo assim, identificamos qual fator contribui mais para cada variável do estudo e, 
consequentemente, qual das dimensões da qualidade é mais importante para os clientes no momento em que usufruem dos serviços oferecidos. 
Segundo os preceitos da análise fatorial, o valor do teste KMO se mostrou bem próximo de 1 (0,953), o que indica uma adequação perfeita do 
método, além de que, o teste de esfericidade de Bartlett nos mostrou um valor muito pequeno (0), o que indicou uma forte correlação entre as 
variáveis e, consequentemente, o prosseguimento do método de análise fatorial. A partir dos resultados obtidos com 100 hóspedes, foram 
retidos dois fatores com autovalores maiores do que 1, que explicam cerca de 83,72 % da variabilidade total dos dados. O fator 1 contribuiu para 
19 variáveis,  sendo as dimensões mais importantes garantia e empatia. Já o fator 2 contribuiu somente para 3 variáveis, todas inerentes à 
tangibilidade. Em suma, para o cliente, a habilidade e a disposição que os empregados possuem em responder às suas necessidades são as 
características mais importantes para a dimensão da qualidade do serviço do hotel, em contrapartida, os elementos físicos são menos 
importantes no momento em que os clientes usufruem do serviço. Também mostramos no presente estudo, alguns resultados de pesquisa com o 
SERVQUAL no setor hoteleiro, retratando quais os pontos fortes e fracos do serviço de um hotel, de forma a encontrarmos diretrizes para 
melhorar os processos continuamente e chegarmos a um nível ideal de prestação de serviço.
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