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A IMPORTÂNCIA DA ‘VOZ DO USUÁRIO’ PARA A CONCEPÇÃO DO 
EDIFÍCIO DO SEGMENTO HOTELEIRO 

RESUMO 

A elevada competitividade dos dias atuais e a conscientização do consumidor para a qualidade 
dos produtos delimitam um contexto no qual os edifícios são entendidos como ativos que 
contribuem para a produtividade das organizações.  Entretanto, sua concepção nem sempre 
assegura soluções adequadas ao seu ‘uso e operação’, devido a falhas na consideração das 
reais demandas dos usuários, aqueles que utilizam fato o edifício e sobre sua base levam à 
referida produtividade. 

O objetivo deste artigo é destacar os resultados levantados acerca da importância do usuário 
para a formatação do edifício do segmento hoteleiro, levantada na pesquisa para a tese de 
doutorado intitulada “Subsídios para o Planejamento da Qualidade em edifícios do segmento 
hoteleiro”.  Este edifício apresenta uma diversidade de componentes, processos e agentes 
envolvidos em sua produção e operação; complexidade do programa arquitetônico; e papel 
relevante das atividades de manutenção predial para o desempenho do empreendimento, que 
justificam sua escolha como objeto da pesquisa. 

A metodologia para esta discussão envolveu revisão teórica e estudo de caso, a fim de 
verificar a aplicação prática dos conhecimentos teóricos levantados e avaliar o desempenho 
desses edifícios, com uso da Avaliação Pós-Ocupação, cujos resultados estabelecem a 
avaliação qualitativa desse desempenho destes edifícios e as prioridades dos usuários quanto a 
esses requisitos.  Esta avaliação envolveu ainda a ‘Análise Hierárquica do Processo’ e o 
‘Método Delphi’, para refino das prioridades dos usuários levantadas para o edifício. 

Com base nas análises realizadas, conclui-se acerca da importância deste tipo de avaliação, 
que envolve a percepção do usuário, para melhor adequar as propostas para o edifício às 
necessidades de seus usuários. 

palavras-chave: Avaliação de Desempenho,  hotéis de negócio. 

ABSTRACT 

The fierce competition in the market and the alertness of the consumer to the quality of 
products define a context in which buildings are perceived as assets that contribute to the 
productivity of organizations.  However, the design of buildings does not always ensure 
solutions that will promote adequacy to their operation, once the real demands of their users 
tend not to be taken into consideration. 

The aim of this paper is to highlight the results on users’ importance for the conception of 
hospitality buildings, which were raised during the research for the thesis entitled “Subsides 
for Quality Planning in Hospitality.  There is a wide variety of components, processes and 
players involved in the production and operation of hotel buildings, not to mention the 
complexity of their architectural program and the relevant role played by building 
maintenance activities in its performance, aspects which justify the choice of the object of the 
research. 
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The research methods comprise theoretical revision and case studies in order to establish the 
practical application of the knowledge acquired and evaluate the performance of these 
buildings, by means of the Post-Occupation Evaluation, whose results establish the qualitative 
evaluation of their performance and the priorities of their uses regarding these requisites. 

Based on the analyses undertaken, the paper is concluded with the importance of this kind of 
evaluation, the involves users’ perception, for a better fit of building purposes to users ‘needs. 

Key-words:  performance evaluation, business hotels. 

INTRODUÇÃO 

Ao longo da história, os edifícios vêm representando a materialização de conhecimentos 
técnicos, sócio-organizacionais e culturais das sociedades.  Na virada deste século, observou-
se um período marcado pela conscientização do consumidor com relação padrões mínimos de 
qualidade dos produtos ofertados e por um novo paradigma produtivo, que contempla a 
competição crescente entre corporações, a aceleração do progresso técnico, a reestruturação 
industrial e o nascente compromisso com a sustentabilidade.  Nesse contexto de 
transformações, surge um modelo para a concepção, construção e uso dos edifícios, de seu 
desempenho cada vez mais elevado e adequado ao seu propósito de uso, resultado da 
transformação das sociedades e de seus hábitos, fruto do desenvolvimento tecnológico, da 
evolução cultural de necessidades individuais e coletivas; traduzindo não somente a evolução 
da construção convencional, milenar, mas, sobretudo, expressando uma nova visão para o 
edifício, os usuários, o ambiente e a integração entre eles. 

Nesse contexto, o edifício passa a ser abordado como uma ‘facilidade’, ou seja, o espaço 
construído aliado ao conjunto de instalações que tornam, além de possível, mais eficazes, a 
realização das atividades de uma organização; e a ser associado à produtividade, um veículo 
para a identidade da corporação (ALEXANDER, 2003), ou ainda, o espaço que envolve a 
estrutura física na qual os ambientes e suas estruturas são vivenciados por pessoas, para algum 
propósito (BUIJIN, 2001). 

Portanto, assim como qualquer outro tipo de capital, o edifício deve prover infra-estrutura 
para as atividades-fim da organização nele sediada, podendo até mesmo atrair mais serviços e 
investimentos (ALEXANDER, 2003), através de funcionalidade, adequação dos espaços e o 
desempenho dos sistemas prediais, dentre outros; enfim, deve apresentar servibilidade1.  Em 
paralelo, está o atendimento de valores como durabilidade, segurança, economia de uso ao 
longo do tempo e a sustentabilidade; todos orientados sob os preceitos da ‘voz do usuário’. 

Esta abordagem mais voltada à compreensão das necessidades dos usuários do edifício 
hoteleiro, sobretudo seus clientes externos (hóspedes), demanda a adoção de técnicas mais 
elaboradas para a obtenção da ‘voz do consumidor’ - os atributos que influenciam a percepção 
do consumidor para a qualidade do produto ou serviço (CARVALHO, 1997).  Vários autores 

                                                 
1 Á ‘servibilidade’ representa a capacidade do edifício em atender às demandas do usuário para o serviço ao qual 
a organização que opera o edifício se propõe, a funcionalidade do edifício em relação aos serviços propostos pela 
organização; ou, segundo a American Association for Testing and Materials – ASTM (ASTM, 2000), “a 
capacidade de o edifício desempenhar a função para o qual foi projetado, é usado ou solicitado para ser usado”, 
conceito mais dinâmico do que a funcionalidade propriamente dita, pois agrega ao edifício a capacidade de 
responder as alterações de solicitações, não as fixando no tempo. 
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destacam a importância de compreender o cliente e suas necessidades como um aspecto 
decisivo para que as organizações obtenham vantagens competitivas sustentáveis, em especial 
no setor de serviços, no qual o segmento hoteleiro está inserido, cuja proximidade com o 
cliente demanda um diálogo ativo e exige métricas que permitam avaliar a discrepância entre 
as expectativas e impressões na avaliação dos clientes (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2000; 
CRUZ JÚNIOR). 

Quanto à hotelaria, este é um segmento do setor de turismo que tem no hotel o edifício no 
qual são desempenhadas suas atividades correlatas.  Esse edifício tem como peculiaridade 
básica o fato de funcionar ininterruptamente, e a sua complexidade, advinda da diversidade de 
seu programa: uma grande quantidade de funções exercidas junto a um conjunto de atividades 
complementares que acontecem em suas dependências2. 

Essa complexidade funcional demanda um mínimo de investimentos para tornar o 
empreendimento hoteleiro economicamente viável, resultando num empreendimento oneroso 
e muito sensível aos custos finais de construção, de operação e manutenção (ANDRADE; 
BRITO; JORGE, 2003). 

Outro ponto de destaque é que, em todas essas atividades, o hotel deve perseguir a satisfação 
dos clientes como busca de sua sobrevivência.  Ao ingressar no hotel, o hóspede transforma-
se num fiscal de qualidade: avalia tudo que o rodeia, durante todo o tempo em que estiver 
hospedado. E, ao sair, estará levando um conjunto de impressões, um ‘completo relatório de 
auditoria de qualidade’, do qual depende a sobrevivência da organização hoteleira em questão 
(PETROCCHI, 2003). 

Dessa maneira, o projeto (concepção) e a construção (execução) de um hotel constituem 
sempre uma atividade complexa, na qual cabe aos arquitetos e engenheiros interpretar as 
aspirações de seu grupo freqüentador - empresários, funcionários e hóspedes.  Assim, as 
instalações hoteleiras devem oferecer a esse grupo o máximo de conforto, e atender às suas 
expectativas, dispensando especial atenção aos inúmeros detalhes construtivos e operacionais, 
para que a configuração física traduza cabalmente a intenção de bem servir (LINZMAYER, 
2002). 

Em linhas gerais, pode-se afirmar que os hotéis configuram uma tipologia ainda mais 
desafiadora quanto às exigências dos usuários atribuídas a um edifício e seu ciclo de vida.  
Deste modo, o artigo enfoca a metodologia adotada para o levantamento de dados e seu 
tratamento, bem como a apresentação e discussão acerca das informações originadas. 

METODOLOGIA 

A estratégia para a pesquisa de campo realizada na tese seguiu os parâmetros delimitados pela 
Avaliação Pós-Ocupação (APO), metodologia conceituada como o procedimento de avaliação 
sistemática do edifício, considerada sua entrega e ocupação por um determinado período de 
tempo (PREISER, 1989).  Esses procedimentos encerram métodos e técnicas aplicados ao 

                                                 
2 À função hospedagem, que pressupõe apartamentos adequados (confortáveis, bem dimensionados, 
devidamente equipados e com ambientes agradáveis), somam-se atividades administrativas, industriais, 
comerciais, centrais de sistemas prediais, de manutenção, além de atividades relacionadas com a realização de 
eventos, recreação e lazer. 
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ambiente construído, incluindo avaliações físicas de desempenho (em sistemas construtivos, 
conforto ambiental, funcionalidade, etc.), as opiniões ou os níveis de satisfação dos usuários, 
as análises das relações ambientes construído versus comportamento humano, objetivando 
estabelecer diagnósticos (das correlações entre avaliações físicas versus níveis de satisfação 
dos usuários) que, por sua vez, irão alimentar, de forma fundamentada, diretrizes de projetos 
semelhantes, programas de manutenção de ambientes, e até mesmo, em longo prazo, 
colaborarão no aperfeiçoamento e na atualização de normas (JONG; VOORDT, 2002). 

A adoção deste método implica no conceito de desempenho do edifício entendido como o 
ambiente que atende satisfatoriamente às funções ao qual foi concebido e satisfaz às 
necessidades de seus usuários; o que torna a APO não somente uma área de conhecimento, 
mas um método de avaliação de desempenho (ORNSTEIN, 2004). 

O objetivo é determinar os critérios para requisitos de desempenho do edifício sob a ótica dos 
clientes internos e externos da organização sediada no edifício-hotel, bem como avaliar o 
desempenho desses requisitos, que são delimitados na fase de concepção do edifício, a saber: 
a localização, estética, segurança, instalações prediais e facilidades, funcionalidade e conforto 
ambiental. 

Em face desta importância atribuída à ‘voz do consumidor’, a APO apresenta-se como 
metodologia adequada à aferição da satisfação dos clientes no tocante ao desempenho do 
edifício, acrescentando-se, ainda, a hierarquia de seus requisitos, considerando a importância 
para o desempenho do edifício em questão, considerado sob a ótica do cliente externo – o 
hóspede – e também seus clientes internos – funcionários e agentes envolvidos com a 
concepção e operação do edifício.  A esta classificação aplicou-se a metodologia ‘Analitic 
Hierarchy Process’3 - AHP (SAATY, 1990) como métrica de priorização de requisitos. 

Baseando-se na premissa de avaliação de desempenho em uso e operação de edifícios 
voltados ao segmento hoteleiro, a delimitação das unidades referenciais para a aplicação dos 
estudos de caso seguiu os critérios: 

- o tempo de uso do edifício - entre dois e cinco anos – o que possibilitou amostras 
contemporâneas ao conceito de desempenho em edifícios voltados à hotelaria, o 
rastreamento dos dados relativos ao seu processo de projeto, e a realização da avaliação de 
seus usuários considerando um desgaste inerente aos edifícios com a vida útil descrita; 

- Escolha de unidades administradas por, no mínimo, três operadoras hoteleiras distintas; 

- seleção de produtos direcionados ao turismo de negócios e categoria econômica.  Este 
perfil de produto, segundo a consultoria Deloite Touche Tohmatsu (apud. FERNANDES; 
ROLLI, 2003), foi apontado como o nicho encontrado pelo segmento da hotelaria como 
alternativa à crise enfrentada pelo segmento nos últimos anos, além de configurar um 
produto cujos clientes externos, são exigentes por um elevado padrão de desempenho na 
prestação dos serviços e para o custo reduzido de suas tarifas. 

- realização de estudos que compreendam um mínimo de quatro unidades referenciais para 
aplicação de APO, a fim de garantir uma variabilidade mínima na amostra. 

                                                 
3 Em português, ‘Análise Hierárquica do Processo’, tradução nossa. 
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A tabela 1 caracteriza as operadoras hoteleiras estudadas e os respectivos empreendimentos: 

Tabela 1: Operadoras hoteleiras consultadas e seus respectivos empreendimentos. 

OPERADORA HOTELEIRA  Empreendimentos Administrados 

OPERADORA A 

Operadora hoteleira multinacional de grande porte 
(sociedade anônima), com mais de 20 anos de 

atuação no país, detém a maior fatia de participação 
no segmento da hotelaria no país (Amazonas, 2003) 

EMPREENDIMENTO 01                     
(grande porte, 286 unidades habitacionais) 

EMPREENDIMENTO 02                     
(grande porte, (391 unidades habitacionais) 

OPERADORA B 

Operadora hoteleira nacional de médio porte 
(sociedade anônima), com investidores estrangeiros, 

com menos de 10 anos de atuação no país, em 
processo de expansão no mercado, ocupando a 2ª. 

Posição em relação as operadoras nacionais 
(Amazonas, 2003) 

EMPREENDIMENTO 03 (médio porte, 100 
unidades habitacionais) 

OPERADORA C 

Operadora nacional de pequeno porte (sociedade 
limitada), cujos investidores são brasileiros e com 
menos de cinco anos de operação no segmento 
hoteleiro no país.  Encontra-se em processo de 
expansão e ocupa o 9º. Lugar no ranking das 

operadoras nacionais (Amazonas, 2003)  

EMPREENDIMENTO 04 (pequeno porte, 
50 unidades habitacionais) 

 

O estudo considerou, portanto, edifícios em fase de uso e operação situados na cidade de São 
Paulo e na região de Campinas, e envolveu visitas técnicas, avaliação qualitativa de 
desempenho, aplicação de entrevistas semi-estruturadas aos principais agentes que 
participaram de sua concepção e uso e operação, e dos questionários dirigidos aos hóspedes, 
disponível em Mesquita (2006).  Estes constituem instrumentos de coleta de dados, os quais, 
segundo Ornstein;Romero (1992) configuram subsídio para a análise de desempenho do 
edifício e a posterior elaboração do seu diagnóstico durante a sua fase de uso e operação. 

Esse questionário levantou dados que permitem a composição do perfil dos hóspedes 
entrevistados, o mapeamento dos extratos de idade, sexo, grau de escolaridade, a duração (em 
dias) da hospedagem, e o motivo da hospedagem.  Avaliou também, e sobretudo, os grupos de 
requisitos de desempenho do edifício mais importantes para este usuário, e por isso, 
prioritários no momento da escolha de um hotel da categoria estudada: econômica, voltada ao 
turismo de negócios.  A tabulação desses resultados (ver anexo) representa importante 
informação que configura uma base realística de recomendação para edifícios deste segmento, 
que, segundo Carvalho (1997), configura a ‘voz do consumidor’. 

Dessa forma, dispuseram-se os cinco grupos de requisitos principais, relativos à estética do 
edifício (1), funcionalidade (2), desempenho de instalações, máquinas e equipamentos (3), 
conforto ambiental (4) e sua localização na cidade (5), na parte inicial deste instrumento de 
coleta, anteriormente ao início do questionário propriamente dito, a fim de garantir a 
imparcialidade do entrevistado em suas respostas.  Para esses requisitos, foi solicitado que o 
hóspede indicasse o requisito considerado prioritário. 

A análise da resposta dos hóspedes às soluções estabelecidas quando das fases de concepção 
do empreendimento – indagadas sob a forma de questões - resultou no diagnóstico de como o 
edifício é avaliado e apropriado por seus usuários.  Esta análise foi baseada na pontuação a 
cada ‘requisito/questão’ avaliado (a qual representa o quociente da média dos pontos 
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atribuídos a casa requisito, avaliado por cada hóspede), considerada uma escala de 1 a 10, 
obtida através da atribuição de valores numéricos aos conceitos atribuídos a cada requisito. 

Esses dados, devidamente tabulados, forneceram a informação relativa à ‘nota’ do 
desempenho do requisito para cada empreendimento (ver anexo), a qual, juntamente com 
todos os requisitos avaliados, e apresentada em gráficos de barras horizontais, cada uma 
associada a cada requisito avaliado no empreendimento. 

Quanto aos requisitos considerados prioritários por parte dos projetistas, proprietários e 
operadores de hotelaria, acrescentou-se também, a título de complementação dos estudos, a 
inserção do requisito ‘custo de aquisição’ a ser considerado pelos demais agentes envolvidos 
com a concepção do edifício hoteleiro, cujo tratamento ocorreu segundo os preceitos do 
Método Delphi. 

Tratamento e análise de dados: 

Os resultados obtidos na pesquisa foram fruto de análise quantitativa e qualitativa das 
informações levantadas em campo, embasadas pelo estudo teórico.  Destaca-se que a análise 
das informações relativas às prioridades dos hóspedes foi qualitativa e quantitativa, segundo a 
metodologia ‘Análise Hierárquica do Processo’ (AHP); enquanto a análise das informações  
relativas às prioridades dos demais agentes foi exclusivamente qualitativa, segundo o Método 
Delphi, em face do universo disponível para o levantamento. 

É necessário ressaltar ainda que, diante da ‘unanimidade’ apurada para o requisito 
‘localização’ como o mais importante para o edifício hoteleiro na categoria estudada, segundo 
todos os agentes consultados, inclusive os hóspedes, decidiu-se excluir esse requisito da 
análise comparativa dos grupos de requisitos para desempenho do edifício, o que foi 
reforçado pelos seguintes motivos: na realidade, a ‘localização’ não configura um requisito do 
edifício hoteleiro, mas sim do empreendimento hoteleiro (a); a elevada competitividade do 
segmento hoteleiro implica na existência de hotéis de categoria similar numa mesma 
localização, o que torna os requisitos de desempenho parâmetros para seleção e escolha do 
hotel (b); e a localização, mesmo que configure parâmetro essencial para a escolha de um 
hotel, não garante a fidelidade do hóspede, a qual é fruto dos serviços prestados, os quais 
sofrem grande influência da estrutura oferecida pelo edifício e suas instalações, seus 
requisitos de desempenho (c). 

Quanto à metodologia AHP, esta foi desenvolvida por Thomas L. Saaty (SAATY, 1980) 
durante a década de 1970, e foi amplamente utilizada dentre aquelas desenvolvidas no campo 
das teorias de decisão, resolução de conflitos e modelos cerebrais (BELTON; GEAR, 1983), 
auxilia no estabelecimento de prioridades e tomada de decisões, quando ambos os aspectos, 
qualitativos e quantitativos, devem ser considerados em um dado problema.  Essa 
metodologia parte do princípio de que, para tomar decisões, “a experiência e o conhecimento 
das pessoas são, no mínimo, tão valiosos quanto os dados que estes processos utilizam” 
(VARGAS, 1990); princípio este que vai ao encontro da metodologia adotada nos estudos de 
caso – a APO –, que valoriza as vivências e intuições dos diversos agentes envolvidos com os 
empreendimentos, sobretudo os clientes externos, os hóspedes. 

A teoria de prioridades de Saaty utiliza a metodologia de comparações entre ‘pares’ dos 
critérios e alternativas para derivação dos pesos associados às opções envolvidas (critérios e 
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alternativas). Os valores são então utilizados naquilo que é essencialmente um modelo de 
somatória linear simples e associada a pesos (BELTON; GEAR, 1983).  Ao reduzir decisões 
complexas a uma série de comparações realizadas ‘aos pares’ e, posteriormente, sintetizar os 
resultados, a metodologia AHP propicia uma estruturação clara da ‘situação problema’ e, 
conseqüentemente, auxilia na tomada da melhor decisão. 

Neste trabalho, o tratamento dos dados de entrada foi realizado através do software Decision 
Lens

©, desenvolvido com base nesta teoria, o qual torna possível a síntese das variáveis de 
entrada e possui a capacidade de analisar, priorizar e comunicar as decisões relacionadas, 
aplicá-las matematicamente e prover o processo de priorizações e tomada de decisões, 
considerando o nível de consistência envolvido na questão. 

Dessa maneira, a base para a construção do método AHP nesta pesquisa envolveu a 
construção de um diagrama de afinidades elaborado segundo uma hierarquia de dois níveis, 
sendo o primeiro (objetivo) a determinação dos grupos de requisitos de desempenho do 
edifício prioritários para a satisfação do dos agentes abordados isoladamente (hóspedes, 
projetistas, proprietários, operadores envolvidos com o planejamento do edifício e operadores 
envolvidos com a operação do edifício), e o segundo nível, a determinação da hierarquia de 
prioridade de requisito considerando todos os agentes em conjunto, segundo pesos 
delimitados com base na análise da atuação eqüitativa desses agentes ao longo do processo de 
projeto, considerando, inclusive, a tomada de decisões que nele ocorrem. 

Destaca-se que, com essas duas hierarquias, a metodologia AHP processa dados tanto 
quantitativos (oriundos dos hóspedes) quando qualitativos (a partir os demais agentes), 
previamente tratados conforme o Método Delphi, que será apresentado na seqüência. 

Em se tratando dos requisitos prioritários indicados pelos agentes projetistas, proprietários e 
operadores do empreendimento hoteleiro, adotou-se uma metodologia de análise qualitativa, o 
Método Delphi, devido à reduzida amostra disponível e ao caráter prospectivo desta etapa do 
estudo.  Segundo Wheelwright; Makridakis (1973), os métodos prospectivos são indicados 
quando o objeto de estudo não apresenta dados históricos confiáveis, sendo adequados, 
basicamente, para dois tipos de situações: previsão de quando um novo processo ou produto 
será largamente adotado, e de quais novos desenvolvimentos ocorrerão em uma área 
específica. 

De acordo com Linstone; Turoff (1975), o método pode ser caracterizado como a estruturação 
de um processo de comunicação de grupo, permitindo que todo o conjunto de pessoas lide de 
forma ordenada e controlada com um problema complexo.  Segundo os autores, o método 
Delphi é mais apropriado quando o problema não é preciso o suficiente para ser estudado por 
meio de técnicas analíticas, mas pode se beneficiar de julgamentos subjetivos em uma base 
coletiva.  Taylor; Meinhardt (1985) afirmam que este método é mais aplicável quando se trata 
de temas incertos em uma área de conhecimento imperfeito.  Como não há respostas corretas, 
o consenso de opinião é aceitável como uma segunda alternativa. 

Segundo Wright (1994), para o método alcançar este objetivo – buscar um consenso de 
opiniões entre especialistas – três condições básicas devem ser estabelecidas: o anonimato dos 
respondentes (1), a representação estatística da distribuição dos resultados (2) e o feedback 
controlado de respostas do grupo para reavaliação nas rodadas subseqüentes (3).  
Conceitualmente, segundo o autor, o Delphi é bastante simples, pois se trata de um 
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questionário interativo, circulado repetidas vezes entre um grupo de peritos ou especialistas 
que o respondem, mantendo-se o anonimato das respostas individuais.  A resposta em direção 
a um consenso, obtida neste processo, representa uma consolidação do julgamento ituitivo 
deste grupo sobre as tendências analisadas.  O produto final deverá ser uma previsão que 
contenha o ponto de vista da maioria, mas que não exclui a possibilidade de um resultado 
minoritário, se a minoria estiver convicta do assunto abordado. 

O princípio do método é intuitivo e interativo.  Implica na resposta a uma série de questões – 
no caso desta pesquisa, a indicação dos requisitos prioritários para o desempenho do edifício 
hoteleiro – pelo grupo de especialistas constituído – que, no caso desta pesquisa, constitui os 
projetistas, proprietários e operadores.  Os resultados dessa primeira fase são analisados, 
calculando-se a média e o desvio padrão.  A síntese dos resultados é comunicada aos 
membros do grupo que, após tomarem conhecimento, respondem novamente (op cit).  As 
interações se sucedem desta maneira até que um consenso ou quase consenso seja obtido, e 
são denominadas rounds. 

O número de rounds a ser realizado no estudo dependerá do custo do painel, da 
disponibilidade de tempo do pesquisador e dos participantes, não havendo exigência de um 
número mínimo ou máximo de interações ou de componentes no painel.  No caso desta 
pesquisa, os participantes envolvidos foram: 

� Projetistas – coordenador do processo de projeto do empreendimento 01 e 02; 
projetista de arquitetura do empreendimento 03; projetista de instalações elétricas e 
hidráulicas dos empreendimentos 01 e 02; projetista de instalações elétricas e 
hidráulicas do empreendimento 03; projetista de sistema de ar-condicionado dos 
empreendimentos 01 e 02; e, projetista de sistema de ar-condicionado do 
empreendimento 03, totalizando seis entrevistados; 

� Proprietários – proprietários dos empreendimentos 01, 02 e 04, e incorporador do 
empreendimento 03, totalizando quatro entrevistados; 

� Operadores-planejamento – representantes das operadoras hoteleiras (A, B e C) 
envolvidos na coordenação do planejamento e concepção dos edifícios dos 
empreendimentos 01 e 02, do empreendimento 03 e do empreendimento 04 – três 
entrevistados; 

� Operadores-operação – gerentes gerais de manutenção predial das operadoras dos 
empreendimentos 01, 02 e 03; gerentes de manutenção predial dos empreendimentos 
01 e 02; técnico responsável pela manutenção predial do empreendimento 03; e 
responsável pela manutenção predial do empreendimento 04, totalizando sete 
entrevistados. 

Finalizando este item, destaca-se que esta análise de prioridades dos requisitos de 
desempenho do edifício segundo seus usuários e agentes envolvidos permitiu a recomendação 
de maneiras para: 

� tratar cada um dos problemas identificados na concepção do edifício voltado ao segmento 
hoteleiro; 
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� introduzir práticas adequadas ao planejamento de seus empreendimentos, embasadas 
ainda pela metodologia de auxílio à tomada de decisões anteriormente descrita (AHP); 

� sugerir estratégias para elevar a eficácia da gestão predial; 

� viabilizar maior retorno de informações à fase de planejamento de novos 
empreendimentos, e mesmo da operação de empreendimentos distintos. 

RESULTADOS: análise de prioridades 

A finalidade desta análise é elaborar um quadro de prioridades para os grupos de requisitos de 
desempenho do edifício, com base nos valores de todos os agentes entrevistados.  Este quadro 
relata, segundo a maneira mais próxima à realidade, os interesses destes agentes para agregar 
valor ao edifício hoteleiro, e, portanto, deve ser objeto de acuidade no momento da concepção 
do produto-edifício, de seu processo de projeto. 

Conforme descrito na metodologia, a análise destas prioridades foi conduzida sob os preceitos 
da Análise Hierárquica do Processo - AHP (aplicada às indicações dos hóspedes) e o Método 
Delphi (aplicado aos demais agentes envolvidos).  Enquanto a primeira metodologia 
estabelece e refina o ‘peso’ da importância de cada grupo de requisito de desempenho do 
edifício indicado pelos hóspedes, cujo universo é suficiente para uma análise quantitativa, e, 
posteriormente refinada qualitativa e quantitativamente; o segundo método busca um 
consenso para as indicações atribuídas pelos demais agentes envolvidos, os quais configuram 
um universo extremamente limitado de entrevistados (20 ‘especialistas’ divididos em quatro 
grupos de agentes – projetistas, proprietários, operadores-planejadores e operadores-
operação).  Uma vez estabelecido este consenso, as prioridades elencadas por estes agentes 
configuram também entrada para a análise comparativa de prioridades entre todos os agentes 
envolvidos na pesquisa de campo, de acordo com a metodologia AHP. 

O Gráfico 1 apresenta o percentual de preferências para os requisitos prioritários segundo a 
ótica dos hóspedes; configura apenas um tratamento apenas estatístico. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: prioridade dos grupos de requisitos, segundo a ótica dos hóspedes. 
 

Por outro lado, a Figura 1 dispõe as médias e desvios padrões obtidos para o primeiro e o 
último round da ‘enquete’ aplicada aos agentes envolvidos com a concepção do edifício, 
segundo o método Delphi, observando-se, na primeira coluna, a primeira interação; e, na 
segunda coluna, a terceira interação.  Percebe-se a redução significativa do valor do desvio 
padrão, que foi reduzido para a casa dos doze pontos percentuais (máximos) na 3ª. Rodada. 
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Figura 1: gráficos dos (1º. e 3º.) rounds realizados nesta metodologia. (Linha vermelha contínua = 
média; Linha vermelha tracejada – desvio padrão). 

Observa-se com esta figura, que foi introduzido mais um fator para avaliação das prioridades 
para o desempenho do edifício hoteleiro: o custo de construção.  Trata-se de uma averiguação 
apenas com fins qualitativos, uma vez que não haveria disponibilidade de tempo para a 
análise detalhada dos custos de construção e operação do edifício no escopo da pesquisa, e, 
deste modo, procurou-se levantar a importância que estes agentes atribuem ao fator ‘custo de 
implantação’, quando do momento de se decidir por empreender um negócio da hotelaria.  
Este fator não configura um requisito de desempenho do edifício, mas sim um importante 
parâmetro a ser levado em consideração durante o planejamento e concepção do edifício. 
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Os resultados da análise de prioridades sob a ótica de todos os agentes envolvidos na 
pesquisa: hóspedes, projetista, proprietário, operador-planejamento (representante da 
operadora hoteleira) e operador-operação (técnico responsável pela operação e manutenção 
predial do edifício) estão sintetizados nos Gráficos 2, 3, 4, 5 e 6, que seguem: 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: prioridades para hóspedes. 
 

 

 

 

 

 
Gráfico 3: prioridades para projetistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4: prioridades para proprietários. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5: prioridades para operadores-planejamento. 
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Gráfico 6: prioridades para operadores-operação. 

 

Estes gráficos traduzem a percepção dos respectivos agentes para com os grupos de requisitos 
de desempenho do edifício: ‘como eles ‘pensam’ estas prioridades’. 

O hóspede (usuário) do edifício está centrado no ‘conforto ambiental’ do edifício, grupo de 
requisitos que configura, portanto, o determinante de sua satisfação.  O conforto ambiental 
(qualidade do ar, temperatura, iluminação e acústica) envolve não somente o bem-estar 
pessoal, mas as condições de salubridade do edifício, sobretudo no que diz respeito à 
qualidade do ar, temperatura e iluminação adequada. 

Os requisitos relativos à ‘funcionalidade’ e ‘disponibilidade e desempenho de equipamentos, 
máquinas e instalações’ surgem em numa posição intermediária, estando à frente a 
funcionalidade, mas seu peso não é tão preponderante.  Os requisitos relativos à estética do 
edifício pouco contribuem para a delimitação da satisfação do hóspede em relação ao edifício. 

Um fato que reflete estas prioridades atribuídas pelo hóspede é a própria avaliação do 
desempenho dos requisitos no questionário de avaliação destinado aos hóspedes.  As questões 
relativas ao conforto ambiental foram aquelas que mais tiveram ressalvas, comentários e 
avaliações qualitativas adicionais, aquelas que foram avaliadas com maior acuidade e 
severidade; seguidas pelas questões de funcionalidade e equipamentos. 

Quanto aos projetistas, observa-se uma equivalência para a importância dos requisitos 
relativos ao conforto, funcionalidade e equipamentos, destacando-se, dentre eles, o conforto 
ambiental.  Atribui-se esta importância equilibrada ao próprio fato da vivência profissional 
desses agentes e seu entendimento do edifício como um sistema composto por elementos que 
possuem relações de interdependência mútua.   

Considerando o parâmetro ‘custo de implantação’, sua importância atribuída é prioritária (ver 
Figura 1), estando atrás somente da localização, fato que reflete sua consonância para com os 
valores dos proprietários, os quais são, via de regra, seus clientes contratantes. 

Com relação ao agente proprietário, observou-se maior destaque para os requisitos envolvidos 
com o conforto ambiental e funcionalidade, isoladamente, e em segundo plano, a 
disponibilidade e desempenho de equipamentos, máquinas e instalações junto à estética do 
edifício.  Uma análise inicial reflete até uma certa identificação com as prioridades dos 
hóspedes (para quem o conforto e a funcionalidade são os mais importantes), porém em 
proporções um pouco diferentes; entretanto, quando se insere o parâmetro ‘custo’ (Figura 1), 
percebe-se que este possui uma importância muito superior aos requisitos específicos do 
edifício, que atendem às necessidades dos hóspedes. 
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Para este agente, e mesmo se consideramos também os empreendedores incorporadores 
(sobretudo no caso destes), a importância dos custos de implantação é tal que seu montante 
(estabelecido nas previsões orçamentárias iniciais, durante os estudos de viabilidade do 
edifício) delimita a viabilidade na condução do empreendimento.  Portanto, para este agente, a 
prioridade desse fator é inquestionável, e está sempre presente como parâmetro de decisão 
envolvido nas soluções que vão sendo propostas ao longo do processo de projeto do 
empreendimento.  É por este motivo que, com relação ao serviço prestado pelo agente 
projetista, os proprietários esperam que tais produtos conciliem sempre a solução que envolve 
o ‘menor custo’ junto às ‘melhores soluções ou escolhas’. 

Apesar das indagações e questionamentos quanto à importância de se realizar um 
investimento inicial maior para gerar custos de operação e manutenção menores durante a 
vida útil do edifício, os entrevistados sempre apresentam uma contra-argumentação 
(sobretudo quando o entrevistado foi o empreendedor-incorporador), justificando que suas 
decisões foram as melhores, remetendo a questões pontuais, como foi o caso das janelas 
lacradas no empreendimento 01, cuja escolha foi justificada como a melhor para a agilidade 
da manutenção hoteleira segundo seu proprietário, o que não condiz com a realidade da 
satisfação do hóspede e dos usuários do edifício, considerada uma tipologia inadequada para 
seus hóspedes, de acordo com os resultados levantados na APO.  Considerando uma exceção 
para este padrão decisório, os agentes proprietários entendem apenas o conforto ambiental 
como requisito que merece, ou mesmo deva, ser objeto de estudo de relação custo-benefício 
para a escolha da melhor solução. 

O aspecto estético adquire maior importância para este agente em relação aos demais, o que 
reflete a confiança que possuem neste requisito quanto ao apelo subjetivo eficaz e fator de 
atração na conquista do hóspede. 

O agente operador-planejamento, representante da operadora hoteleira e responsável pela 
assessoria para as idiossincrasias do edifício hoteleiro no decorrer das suas fases de concepção 
e execução, e que, muitas vezes, também pode desempenhar o papel de coordenador do 
processo de projeto, possui prioridades diferentes, que, são reflexos de sua experiência no 
segmento da hotelaria.  Para este agente a funcionalidade do edifício é requisito fundamental 
que implica na otimização dos serviços a serem prestados no empreendimento hoteleiro, 
sobretudo no que diz respeito à elaboração do programa de necessidades, na delimitação dos 
fluxos operacionais e na funcionalidade de cada ambiente.  O conforto ambiental surge em 
seguida, como prioridade no atendimento das necessidades dos hóspedes. 

O custo continua sendo fator importante, mas com menor peso (Figura 1).  Segundo os 
parâmetros e prioridades deste agente, caso seja necessário, deve-se preconizar a 
funcionalidade e o conforto ambiental em detrimento ao custo de implantação do edifício.  
Este posicionamento pode ser interpretado como o menor vínculo que possuem para com o 
empreendimento da construção do edifício, e seu vínculo real para com a operação do 
empreendimento hoteleiro. 

Os agentes operadores-operação (também usuários), responsáveis pela operação e 
manutenção direta do hotel, possuem opinião próxima a seus ‘colegas’ (operadores-
planejamento); porém, para eles, o conforto ambiental (interpretado como atendimento às 
solicitações e necessidades dos hóspedes) é sutilmente mais prioritário à funcionalidade. 
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Esta atribuição mais eqüitativa para as prioridades dos requisitos de desempenho é também 
interpretada como sua percepção sistêmica do edifício da hotelaria, cujos elementos (todos os 
seus sistemas prediais) são interdependentes e inter-agentes; percepção esta que é fruto de sua 
vivência enquanto agente que opera o edifício e conhece todo o seu comportamento em uso. 

Ao se mudar o foco das prioridades para o ponto de vista conjunto de todos os agentes 
estudados, é interessante realizar uma simulação – seguindo a metodologia do AHP - de como 
ficariam distribuídos os ‘pesos’ de cada um destes grupos de requisitos, nas seguintes 
situações durante o processo de projeto, considerando a participação dos agentes: 

� Situação 1 – participam do processo de projeto os agentes proprietário, projetista e 
operador-planejamento; considerando poder de decisão equilibrado ao longo do processo. 

� Situação 2 – participam do processo de projeto os agentes proprietário, projetista, 
operador-planejamento e operador-operação, considerando poder de decisão equilibrado 
ao longo do processo. 

� Situação 3 – participam do processo de projeto os agentes proprietário, projetista, 
operador-planejamento, operador-operação e hóspede (cliente externo), considerando 
poder de decisão equilibrado ao longo do processo. 

� Situação 4 - participam do processo de projeto os agentes proprietário, projetista, 
operador-planejamento, operador-operação e hóspede (cliente externo), considerando as 
prioridades dos hóspedes como muito superiores às dos demais agentes envolvidos 
(consideração de peso 0,5 para este agente e 0,125 para os demais). 

A Situação 1 retrata aquela mais próxima da realidade do processo de projeto em se tratando 
da participação dos agentes, salvo a ausência do agente construtor.  Apesar de considerar a 
atuação com poder de decisão equilibrado, o que não ocorre na realidade, esta simulação é 
realizada dessa forma por entendermos ser inviável a estipulação de pesos para a atuação de 
cada agente, acrescentando-se o fato de que o objetivo das simulações é a comparação 
qualitativa de como seria o ‘comportamento’ das prioridades nas situações levantadas. 

Assim, o resultado desta simulação, observado no Gráfico 7, retrata o consenso quanto a 
importância dos requisitos relativos ao conforto ambiental e à funcionalidade do edifício, 
havendo apenas uma redistribuição no peso dos requisitos, considerando que a percepção dos 
proprietários é um pouco distinta dos agentes projetistas e operador-planejamento. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 7: prioridades para requisitos de desempenho considerando os agentes proprietário, projetista 

e operador-planejamento, com poder de decisão equilibrado (pesos = 0,33 para cada agente).  
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Na Situação 2, quando se acrescenta a participação do agente operador-operação ao processo 
de projeto, o que seria viável de ocorrer, o resultado da simulação indicado no Gráfico 8 
apresenta pouca alteração em relação ao da Situação 1, uma vez que este novo agente possui 
interesses próximos aos do agente operador-planejamento.  Há agora uma maior paridade 
entre os requisitos ‘conforto ambiental’ e ‘funcionalidade’, e menor peso para o requisito 
‘estética’, que possui peso um pouco maior apenas para o agente proprietário. 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 8: prioridades para requisitos de desempenho considerando os agentes proprietário, projetista, 
operador-planejamento e operador-operação, com poder de decisão equilibrado (pesos = 0,25 para 

cada agente). 

 

Na Situação 3, que considera a participação de todos os agentes entrevistados neste estudo, 
acrescentando-se a participação do agente hóspede (usuário e cliente externo), observa-se 
alteração dos resultados, no Gráfico 9, apenas nos pesos dos requisitos, porém com 
intensidade significativa. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: prioridades para requisitos de desempenho considerando os agentes proprietário, projetista, 
operador-planejamento, operador-operação e hóspede, com poder de decisão equilibrado (pesos = 0,20 

para cada agente). 

 

E, para fins comparativos, no caso em que se eleva o poder de decisão do agente hóspede, esta 
situação de destaque para os requisitos relativos ao conforto ambiental torna-se 
significativamente prioritária em relação aos demais requisitos (Gráfico 10) 

 

 



 16 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 10: prioridades para requisitos de desempenho considerando a atuação dos agentes 

proprietário, projetista, operador-planejamento e operador-operação, considerados poder de decisão 
distribuído (pesos = 0,50 para hóspede e 0,125 para os demais agentes). 

 

Desta forma, consideramos que os requisitos relativos ao conforto ambiental deveriam ser 
alvo de constante evolução em seu desempenho, inclusive, devendo ser objeto de estudos da 
relação custo-benefício quando de impasses quanto a resolução de suas questões, 
principalmente no que diz respeito aos custos de implantação. 

Quanto ao peso e importância atribuído aos agentes envolvidos com os empreendimentos 
estudados, é inegável que o cliente-externo (hóspede) é aquele cujos anseios devem ser 
atendidos em primeiro lugar.  Posteriormente ao hóspede, concluiu-se que os clientes-internos 
(funcionários, prestadores de serviço e representantes da empresa operadora de hotelaria, os 
agentes operador-operadores) configuram o agente cujas solicitações e observações devam ser 
atendidas, uma vez que vivenciam o desempenho do edifício e do serviço de hotelaria, suas 
soluções de sucesso e pontos ainda não bem resolvidos; enfim, são aqueles que conhecem de 
fato o edifício-hotel e o empreendimento hoteleiro.  Por outro lado, é sabida a maior 
viabilidade da participação do agente operador-operação no processo de projeto do que a 
participação do cliente externo, o hóspede; e, quanto a essas viabilidades e formas de 
participação no processo de projeto, todas são discutidas e propostas em Mesquita (2006), 
como forma de alternativa a este desafio. 

Em um terceiro nível de prioridade a ser considerado estão os anseios do agente investidor ou 
proprietário, detentor do empreendimento, aquele que nele aplica seus recursos para colocá-lo 
em operação inicial, ou mesmo manter esta operação, e para quem os lucros do serviço (e 
eventualmente, prejuízos) são direcionados.  Em linhas gerais, este agente constitui aquele 
que detém maior poder de decisão durante o processo de concepção do edifício e, por este 
motivo, essas análises são realizadas, a fim de mostrar que outras opiniões devem ser 
consideradas no processo, opiniões que não irão diminuir o seu poder de decisão, mas que 
irão, sim, agregar valor às soluções adotadas. 

É importante esclarecer ainda que estes estudos e simulações consideram um escopo 
delimitado, relativo aos grupos de requisitos de desempenho do edifício, o qual foi adotado 
em função do foco de pesquisa e das ferramentas disponíveis para a realização da mesma.  É 
necessário esclarecer que existem outras variáveis durante o processo decisório do processo 
de projeto que possuem forte influência na tomada de decisões, como é o caso dos custos de 
implantação do edifício e de sua localização; além da qualidade dos serviços oferecidos pelo 
empreendimento hoteleiro e dos custos de aquisição destes serviços (tarifas expressas em 
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diárias), ambos sofrendo influência da configuração e desempenho do edifício, 
respectivamente, pela sua servibilidade e pelos custos de operação que demanda (ambos 
entram na composição da tarifa de serviços). 

DISCUSSÃO 

Este item relata sucintamente os resultados dos estudos de caso, o diagnóstico que envolve as 
informações essenciais a respeito do empreendimento, tais como sua caracterização, 
estratégias para elevar o desempenho do edifício em sua operação; a avaliação qualitativa do 
desempenho do edifício em operação, por parte de funcionários e colaboradores; e, a 
avaliação do edifício por parte de seus hóspedes. 

Esta discussão tem por objetivo aprofundar a análise acerca dos resultados obtidos nos 
estudos de caso e avaliar a eficiência e eficácia na tomada de decisões durante o processo de 
projeto.  Portanto, considerou-se também as informações obtidas junto às entrevistas aplicadas 
aos agentes envolvidos com o processo de projeto: considerou-se a ótica de projetistas e 
coordenadores de projeto envolvidos nos empreendimentos.  Dessa maneira, constitui-se uma 
base para apreciação dos estudos junto à proposição do modelo conceitual e, posteriormente, à 
conclusão final deste trabalho. 

O sucesso dos empreendimentos estudados, considerando suas elevadas taxas de ocupação, 
sem dúvida está relacionado à sua localização estratégica, uma unanimidade entre todos os 
agentes entrevistados envolvidos em sua concepção.  Segundo o gerente de projetos de uma 
operadora, esta ‘localização’ deve compreender três componentes: visibilidade, acessibilidade 
e proximidade a locais de interesse. 

Observa-se o papel fundamental das operadoras, entidades cuja expertise envolve a operação 
de hotéis, para contribuir em decisões acertadas no processo de projeto, e atuar como 
elemento que viabiliza a retroalimentação dos empreendimentos, ao regulamentar e dar 
diretrizes para o desenvolvimento dos projetos e a atividade de manutenção predial, com base 
em sua experiência operacional.  

Com relação à avaliação dos clientes externos (hóspedes), tendo em pauta o propósito de sua 
estadia (negócios), sua satisfação para com o desempenho dos edifícios estudados é 
considerada boa, o que pode ser observado nas médias elevadas dos gráficos de avaliação de 
cada empreendimento (ver Anexo).  Entretanto, considerados apenas os requisitos avaliados 
como prioritários, a grande maioria situa-se aquém desta média estabelecida, e, sobretudo, 
como os requisitos de menor desempenho dentre todos avaliados (op cit.). 

Dentre os fatores que contribuem para esta satisfação está sua localização, que tem papel de 
requisito para seleção e escolha do hotel, enquanto requisitos como ‘conforto ambiental’ e 
‘funcionalidade’ sinalizam contribuir para a ‘fidelização’ dos hóspedes, uma vez que são estes 
aqueles que, de fato, são avaliados e levam ao retorno (ou não) ao empreendimento escolhido.  
Apesar da localização do empreendimento ser fundamental para a escolha do hotel, os 
requisitos avaliados, produtos diretos das escolhas e decisões tomadas em processo de projeto, 
são elementos fundamentais para a manutenção de elevadas taxas de ocupação, uma vez que 
estes configuram hotéis voltados ao turismo de negócios, cujos clientes externos estão em 
trânsito constante.  Destacamos mais uma vez a necessidade de re-alimentar novos 
empreendimentos com os valores levantados a partir de empreendimentos em operação. 



 18 

Observou-se ainda muitas decisões relativas ao processo de projeto inadequadas aos usuários 
no que diz respeito ao conforto ambiental e à funcionalidade, tanto para seus funcionários 
(considerando o caráter operacional do edifício), quanto para seus clientes externos 
(hóspedes), ao se tratar da adequação do edifício às suas principais necessidades, sobretudo, 
àquelas relativas ao conforto ambiental do edifício (MESQUITA, 2006). 

É necessário ainda ressaltar o valor da prestação dos serviços e do valor cobrado pelas diárias 
dos hotéis para a avaliação do edifício por parte de seus hóspedes, os quais, configuram 
requisitos implícitos muito considerados quando do processo de avaliação dos requisitos do 
edifício propriamente dito.  Em todos os empreendimentos, é latente a insatisfação dos 
hóspedes para com os serviços de check-in e check-out, o que implica numa avaliação da 
funcionalidade como ruim ou péssima de ambientes como recepção ou lobby.  Este fato dá 
margem a duas interpretações: ou a equipe envolvida com este serviço, é de fato, bastante 
reduzida, em face à categoria econômica do hotel, prejudicando sua eficiência e eficácia; ou 
as condições de trabalho oferecidas pelo edifício não viabilizam tal ‘eficiência-eficácia’ na 
prestação do serviço (a exemplo de balcões reduzidos e poucos postos de atendimento, 
relatados por um grande número de hóspedes); um exemplo que é observado em outros 
setores da prestação de serviços como a alimentação restauração ou a governança. 

Partindo deste valor atribuído à prestação dos serviços para a avaliação dos hóspedes, 
destacamos também a importância da atividade de manutenção predial para a 
operacionalidade e boa prestação de serviços do empreendimento.  Um edifício que oferece 
boas condições de trabalho a seus clientes internos sempre origina uma prestação de serviços 
eficiente e eficaz. 

Ao contrário das primeiras hipóteses do início da pesquisa, a satisfação dos hóspedes para 
com o edifício do segmento hoteleiro não está associada ao seu desempenho de forma isolada; 
é uma componente ‘prestação de serviço + desempenho do edifício’, o que reflete em sua 
satisfação para com o empreendimento do segmento hoteleiro, pois a principal meta a ser 
alcançada é o sucesso do negócio, que deve vender sua ‘experiência’ em sua área de atuação, 
a sua capacidade de envolver e conquistar definitivamente o cliente. 

É premente a consideração da voz dos usuários para prover a adequação de soluções a 
empreendimentos em operação, aspecto decisivo para a obtenção de vantagens competitivas 
para o empreendimento e evitar discrepâncias entre as expectativas e impressões na avaliação 
dos usuários, bem como disfunções em futuros empreendimentos.  Adequar as soluções de 
projeto a estes relatos dos usuários configura outra postura essencial para a melhoria no 
desempenho dos empreendimentos, uma vez que, partindo de uma concepção adequada, a 
possibilidade de eventos suscetíveis ao erro reduz consideravelmente. 

Por fim, observou-se ser necessário o resgate de práticas de sucesso e também de insucesso de 
empreendimentos anteriores; enfim, da retroalimentação de valores obtidos na fase de uso dos 
edifícios. 
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ANEXO: avaliação dos hóspedes para com os requisitos de desempenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMPENHO DE REQUISITOS: 
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DESEMPENHO DE REQUISITOS: AMOSTRA 01
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DESEMPENHO DE  REQUIS ITOS 
AMOSTRA  02
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DESEMPENHO DOS REQUISITOS
AMOSTRA 03
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