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I 

Resumo 

O presente projeto tem como principal objetivo o desenvolvimento de um Plano de 

Marketing, direcionado para o Hotel Estoril Palácio Golf & Spa, visando uma reformulação e 

inovação do produto oferecido e estratégias já utilizadas. Desde a sua construção, em 1930, 

as alterações de mercado e envolvente externa levaram ao surgimento de diversos obstáculos, 

os quais o hotel tem vindo a tentar superar, podendo-se destacar como as duas problemáticas 

principais da atualidade a dificuldade em acompanhar os preços médios estabelecidos e 

existência de falhas ao nível da comunicação interna. 

A metodologia utilizada denomina-se como Action Research, onde se pretende a elaboração 

de um trabalho de pesquisa referente aos fatores com ligação direta ao negócio que 

caracteriza este estabelecimento, bem como uma recolha de dados primários e secundários.  

De modo a obter a perceção e opinião dos clientes, foi aplicado um inquérito baseado no 

modelo SERVQUAL, adaptado à Indústria do Turismo e Hotelaria, de Salazar, Costa e Rita 

(2010). Por outro lado, foram desenvolvidas entrevistas semi-estruturadas, de carácter 

informal, a alguns funcionários do hotel. Através dos procedimentos anteriormente referidos, 

foi possível identificar os principais pontos fortes e fracos desta empresa, bem como as áreas 

com maior necessidade de incidência e reformulação. Um target elitista e uma aposta nos 

mercados emergentes (ex: Rússia, Emirados Árabes Unidos, China, Brasil) estão subjacentes 

às ações de marketing-mix a desenvolver. A criação de novas ofertas traduz-se em packages 

com ligeiros aumentos no preço dos quartos, aliados à inclusão de serviços inovadores. A 

nível da reformulação da comunicação interna salienta-se a implementação de práticas 

motivacionais e recreativas, assim como a criação de uma plataforma de intranet. Assim, o 

Plano de Marketing desenvolvido apresenta diversas ações e estratégias, que focam o 

contínuo crescimento e reforço da imagem de marca deste hotel, bem como uma relevante 

melhoria em termos dos resultados alcançados.  

 

 

 

 

Palavras-Chave: Hotelaria e Turismo, Plano de Marketing, Action Research, Qualidade de 

Serviço, 7 P’s do Marketing Mix 
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Abstract 

This project has as main objective to develop a marketing plan, directed to the Hotel Palácio 

Estoril Golf & Spa, seeking a reformulation and innovation of the offered product and 

strategies presently used. Since its construction, in 1983, the market changes and external 

environment have led to the emergence of various obstacles, which the hotel has been trying 

to overcome. Two main problems stand out: the difficulty in following the average prices 

established and shortcomings in the Internal Communication.   

Action research was the methodology used, which aims to prepare a research work related to 

factors with direct connection to the business that characterizes this establishment, as well as 

the collection of primary and secondary data. 

In order to obtain the perception and opinion of the clients, a survey related to service quality, 

based on the SERVQUAL model adapted to the Tourism and Hospitality Industry from 

Salazar, Costa and Rita (2010), was used. Furthermore, semi-structured interviews were 

developed and conducted, with an informal character, to selected hotel staff.  

Through the above mentioned procedures, it was possible to identify the main strengths and 

weaknesses of this company as well as the areas with greatest need of focus and 

reformulation. An elitist target and a focus in emerging markets (e.g. Russia, UAE, China, 

Brazil) underlie the marketing-mix tactics to implement. The creation of new offers translates 

into “packages” with slight increases in room rates, combined with the inclusion of several 

innovative services. Regarding the reformulation of the internal communication, the 

implementation of motivational and recreational practices and the creation of an intranet 

platform are highlighted. Thus, the marketing plan presents several actions and strategies that 

focus on continued growth and strengthening of the brand image of this hotel as well as a 

significant improvement in terms of achieved results. 

 

 

 

 

 

Keywords: Hospitality and Tourism, Marketing Plan, Action Research, Service Quality, 7 P’s 

of Marketing Mix 
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1. Introdução 

O presente projeto tem como principal objetivo o desenvolvimento de um Plano de 

Marketing na área do Turismo e Hotelaria, mais especificamente para um estabelecimento 

Hoteleiro, categorizado em cinco estrelas.  

O marketing é uma área bastante ampla, envolvendo diversos conceitos e definições. Assim 

e, de acordo com a temática primordial do projeto em questão, apresenta-se como área de 

suporte teórico primordial o Planeamento de Marketing. Segundo Pulendran, Speed e Widing 

(2003), um planeamento de marketing de alta qualidade pode levar a benefícios de 

desempenho (para as empresas), tendo como antecedente uma orientação para o mercado, e 

não sendo uma atividade independente.  

O setor do Turismo tem vindo a destacar-se, ao longo dos anos, das restantes atividades 

económicas mundiais pelo seu rápido desenvolvimento, bem como pela relevância que tem 

vindo a adquirir no que diz respeito à estrutura económica de diversos países. Segundo dados 

da OMT (Organização Mundial do Turismo) este setor apresenta uma estimativa para um 

crescimento mundial anual de 3,3% até ao ano de 2030. No que diz respeito a Portugal, é 

notável o peso que este setor apresenta face à economia do país, uma vez que representa 46% 

das exportações de serviços e mais de 14% das exportações totais realizadas (PwC, 2014).  

A sociedade atual é caracterizada pela globalização e, como tal, é necessário compreender 

quais as estratégias mais utilizadas e que levam mais facilmente ao sucesso, de modo a 

encontrar os possíveis canais por onde se pode e deve inovar. O setor da Hotelaria apresenta 

um elevado nível concorrencial, sendo indispensável que as empresas que aqui se inserem 

estejam constantemente a inovar, repensar e reestruturar as suas estratégias. Segundo dados 

estatísticos do ano 2014 do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2013, Portugal 

continha um total de 2008 estabelecimentos hoteleiros, divididos pelas diversas subcategorias 

existentes, definidas segundo diversos parâmeros.  

Com base no enquadramento anteriormente efetuado, bem como nas características e situação 

atual inerente ao Hotel Palácio Estoril Golf & Spa, define-se como objeto de estudo deste 

projeto de dissertação o desenvolvimento de um Plano de Marketing aplicado a esta unidade 

hoteleira especificamente. Este hotel, fundado no ano de 1930, apresenta-se como um ex-

libris da localidade do Estoril. A crescente concorrência que tem vindo a surgir nesta área 

geográfica, muito impulsionada pelos recursos naturais aqui existentes, leva à necessidade de 

reformulação estratégica, mantendo a qualidade de serviço que caracteriza o hotel em 



Inês Barata Plano de Marketing – Hotel Palácio Estoril Golf & Spa  

 
 

2 

questão, bem como a satisfação dos seus clientes. Apesar do anteriormente mencionado, é de 

realçar o facto do Hotel Palácio Estoril Golf & Spa nem sempre conseguir acompanhar os 

seus concorrentes, no que diz respeito às metas orçamentais e preços médios de venda 

estabelecidos. Para além deste aspeto, as falhas em termos de comunicação interna são 

igualmente um assunto em destaque, uma vez que comprometem a qualidade do serviço 

prestado e o ambiente corporativo sentido no seio desta empresa. Assim, a necessidade de 

revisão e reformulação estratégica acresce, de modo a assegurar o sucesso e contínuo 

progresso da unidade hoteleira em referência. 

Neste seguimento, as questões de investigação deste projeto definem-se como as seguintes: 

descrever a situação atual da empresa; perceber quais as estratégias de Marketing mais 

utilizadas no setor em questão; estratégias a desenvolver de acordo com a análise interna e 

externa; marketing-mix e ações a implementar de modo a melhorar a performance da 

empresa. 
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2. Revisão da Literatura 

O objetivo primordial do presente projeto passa pelo desenvolvimento de um Plano de 

Marketing para o Hotel Estoril Palácio Golf & Spa. Como tal e, antes da realização do 

mesmo, é necessário definir alguns conceitos e pressupostos subjacentes à temática em 

referência, que se subdivide em 3 áreas principais: 1) Marketing e seu Planeamento, 2) 

Marketing de Serviços e 3) O Marketing e a Indústria do Turismo e Hotelaria. 

2.1. O Marketing e seu Planeamento 

O marketing é a atividade empresarial que identifica as necessidades dos clientes de uma 

organização, determina que mercados-alvo pode servir melhor e que projeta produtos, 

serviços e programas para atender a estes mercados (Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong, 

1999). Assim, o marketing pode ser definido como uma filosofia que guia toda a organização. 

Westwood (2006) afirma que as capacidades de uma empresa podem ser geridas pela função 

de Marketing. Esta pode controlar quatro elementos principais da operação de uma empresa, 

muitas vezes referidos como marketing-mix, também conhecidos como os 4 P’s: 1) Product; 

2) Price; 3) Promotion; 4) Place.  

Segundo Hofer e Schendel (1978, citados por Parasuraman & Varadarajan, 1985) as opções 

estratégicas viáveis e potencialmente eficazes apenas são reveladas através de uma cuidadosa 

avaliação dos recursos, pontos fortes e fracos, e vantagem competitiva de uma empresa. 

Para McDonald (2008) o processo de planeamento estratégico de Marketing consiste numa 

série de passos lógicos que têm de ser trabalhados através, e a fim de alcançar um Plano de 

Marketing. Este documento interno define a situação de mercado e descreve as estratégias e 

programas de marketing que irão apoiar a obtenção de negócios e objetivos organizacionais, 

ao longo de determinado período de tempo (Wood, 2010). 

De modo a delinear uma estrutura para a realização do Plano de Marketing para o Hotel 

Palácio Estoril Golf & Spa, foram analisados e revistos os modelos propostos por Kotler et al. 

(1999), McDonald (2008), Westwood (2006) e Wood (2010) (anexos 1 a 4). Apesar das 

pequenas diferenças verificadas, em termos das etapas do planeamento e respetiva ordem, 

todos os modelos seguem uma estrutura base comum: 1) Auditoria/Análise de Marketing; 2) 

Análise SWOT; 3) Objetivos e Estratégias de Marketing; 4) Programas de Ação; 5) 

Orçamentação); 6) Implementação e Controlo. 
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2.2. Marketing e Qualidade de Serviços 

Berry (1980, citado por Lovelock, 1983) define serviço como um ato, desempenho ou ação.  

Segundo Zeithaml, Parasuraman e Berry (1985), o marketing de serviços apresenta um 

conjunto de características específicas, consistentemente citadas na literatura, que levam a 

uma abordagem distinta, sendo estas: intangibilidade, inseparabilidade do ato de produção e 

consumo, heterogeneidade e perecibilidade. As características anteriormente mencionadas 

levam ao surgimento de determinados problemas, sendo que Zeithaml et al. (1985) enumeram 

os seguintes: 1) Os serviços não podem ser armazenados, 2) não podem ser transportados, 3) 

há dificuldade no controlo da qualidade do serviço, 4) não podem ser produzidos de forma 

massificada, 5) não podem ser protegidos por patentes; 6) existe dificuldade no cálculo dos 

custos de fornecer serviços, 7) os consumidores estão envolvidos na produção dos serviços; 

8) existe uma flutuação na procura dos serviços. 

De acordo com o Modelo Gaps da Qualidade do Serviço (Zeithaml et al., 1985, Zeithaml, 

Berry, & Parasuraman, 1988, citados por Zeithaml, Berry, & Parasuraman, 1993) as 

avaliações dos clientes relativamente à qualidade do serviço resultam da comparação entre as 

expectativas e a performance atual. 

Kotler et al. (1999) realçam a importância do foco na satisfação do cliente e afirmam que esta 

é obtida quando a performance do produto iguala ou ultrapassa as expectativas dos mesmos. 

Enquadrado neste âmbito, surge a temática da Gestão Total da Qualidade (TQM), a qual é 

suportada por programas destinados a melhorar, constantemente, a qualidade dos produtos, 

serviços e processos de Marketing (Kotler et al., 1999). 

A maioria dos serviços não podem ser contados, medidos, inventariados, testados e 

verificados antes da venda, de modo a assegurar a qualidade de entrega (Zeithaml et. al, 

1988). Inserido neste contexto e, com base em estudos previamente realizados sobre as 

componentes da qualidade do serviço Parasuraman, Berry e Zeithaml (1991) redefinem o 

modelo SERVQUAL, que se destina à comparação entre as expectativas e as perceções dos 

clientes face ao serviço, previamente criado pelos mesmos, reestruturando-o em 5 dimensões: 

tangíveis, fiabilidade, capacidade de resposta, garantia e empatia. 

Wirtz (2012) apresenta um Modelo Integrado do Marketing de Serviços, dividido em 5 

partes: 1) Compreender os produtos de serviço, consumidores e mercados; 2) Aplicação dos 4 

P’s do Marketing aos serviços; 3) Conceção e Gestão da Interface do Cliente - os 3 P’s 

adicionais do Marketing de Serviços (Physical Evidences, People, Proccess); 4) 

Desenvolvimento de relações com os clientes; 5) Procura pela excelência de serviço. 
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De modo a enfatizar a relevância de um dos P’s adicionais do Marketing de Serviços 

(People), Lovelock, Patterson e Walker (1991) argumentam que o sucesso atual da maioria 

das organizações é suportado por um forte compromisso de gestão eficaz dos Recursos 

Humanos. Os autores afirmam, ainda, que é mais difícil para os concorrentes duplicarem 

ativos humanos de elevada performance que qualquer outro recurso organizacional. 

2.3. O Marketing e a Indústria do Turismo e Hotelaria 

O Turismo é uma indústria intensiva em serviço que é dependente da qualidade da 

experiência de serviços dos consumidores, e consequentes avaliações de satisfação ou 

insatisfação (Zehrer, 2009). Para Edgell, Ruf e Agarwal (2000) a definição de Marketing 

Turístico assenta sobre as seguintes características: baseado em pesquisa, analítico, 

estratégico, direcionado e orientado. 

Goeldner, McIntosh e Ritchie (1995) salientam a necessidade de uma forte orientação para o 

consumidor, como sendo o coração de uma bem sucedida gestão de marketing turístico. Para 

além disso, Edgell et al. (2000) realçam que é importante que o pensamento da gestão esteja 

direcionado para a compreensão do produto turístico. Neste seguimento, Zehrer (2009) 

argumenta que a adoção de uma estratégia de “orientação de serviço” por parte das empresas, 

tem vindo a adquirir um interesse crescente como fator crucial para uma melhoria em termos 

de lucro, crescimento, satisfação e fidelização dos clientes e satisfação dos funcionários.  

Edgell et al. (2000) apresentam uma nova abordagem para o Planeamento Estratégico de 

Marketing para a Indústria do Turismo, o qual enfatiza qualidade, eficiência e eficácia no 

processo de marketing (ver anexo 5). 

 

2.3.1. Qualidade do Serviço em Turismo e Hotelaria 

A importância da qualidade do serviço tem emergido como elemento fundamental devido ao 

rápido crescimento do setor dos serviços e competição entre empresas (Salazar, Costa, & 

Rita, 2010). 

Considerando o setor de turismo, Bécherel e Vellas (1999, citados por Veiga & Farias, 2005) 

partilham da opinião de que as características dos serviços são ainda mais peculiares do que 

em outros setores da economia, pois os produtos turísticos oferecidos, além de serem 

intangíveis, dependem da superestrutura local; são heterogéneos, por serem oferecidos de 

diferentes formas pelas empresas prestadoras dos mesmos serviços; os custos fixos são altos 
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em relação ao tempo de retorno do investimento; a mão-de-obra empregada deve ser 

especializada e devidamente treinada. 

Segundo Silva, Medeiros e Costa (2009), no turismo, por sua própria natureza diferenciada, a 

qualidade é primordial para a sobrevivência no mercado. No contexto da globalização, os 

padrões de qualidade que passam a prevalecer são aqueles impostos pelas melhores empresas 

do mundo, o que torna a concorrência cada vez mais feroz. Os autores referem ainda que o 

cenário é de mudanças constantes e radicais.  

De acordo com Sekulic e Mandaric (2014), a especificidade do produto hoteleiro é refletida 

na inseparabilidade e complexidade do serviço em si e produto físico. Esta especificidade 

pode ser observada de duas formas: o serviço está relacionado a uma facilidade do hotel e não 

pode ser realizado por si só (serviços de receção, serviços de limpeza, empregado, etc) mas 

está igualmente relacionado a um produto com forma material/tangível (preparação da 

comida e respetivo serviço). No seguimento do anteriormente referido, o produto hoteleiro 

apresenta-se como um grupo de atributos tangíveis e intangíveis que satisfazem necessidades 

e desejos dos hóspedes do hotel (Sekulic & Mandaric, 2014). 

A compreensão holística e abordagem interdisciplinar para a qualidade de serviço tornou-se 

um imperativo para os gestores de serviços de hotelaria, turismo e lazer, nos seus esforços 

para projetar e fornecer uma qualidade de serviço superior (Kandampully, Mok, & Sparks, 

2001).  

Silva et al. (2009) afirmam que quanto maior a variedade da oferta, mais os 

consumidores/turistas, se tornam exigentes. Eles estão sempre à procura de um maior nível de 

qualidade, para valorizar o dinheiro e o tempo dispensados nas viagens.  

Oviedo (2012) afirma que, a tentativa de proporcionar um serviço/produto de qualidade, 

capaz de responder às necessidades básicas dos clientes, transforma-se numa necessidade, 

pois os benefícios em termos de produtividade, custos, motivação do pessoal, diferenciação, 

fidelidade e captação de novos clientes, são bastante consideráveis.  

A Qualidade dos Serviços é um dos mais importantes iniciadores da satisfação do cliente, 

bem como da sua lealdade. Assim, os gestores hoteleiros devem saber como medir a 

qualidade dos serviços prestados, bem como a satisfação dos clientes (Sekulic & Mandaric, 

2014). 

Para Cazañas-Rivero, González-González e González-Solá (2011), estas inovações trazem 

como resultado o facto da qualidade de serviço se tornar um fator competitivo para as 

organizações, levando à utilização de instrumentos ou ferramentas que permitam garantir a 

qualidade e respetiva gestão. 



Inês Barata Plano de Marketing – Hotel Palácio Estoril Golf & Spa  

 
 

7 

As empresas hoteleiras devem definir uma política de qualidade do produto, assim como 

regras e procedimentos na uniformização dos seus produtos (ex: comida no restaurante, 

mobiliário nos quartos), sendo que existem outros aspetos da qualidade de serviço que não 

podem ser estandardizados (Sekulic & Mandaric, 2014). 

Cazañas-Rivero et al. (2011) salientam que a implementação de um Sistema de Gestão da 

Qualidade tem um carácter permanente, que requer um seguimento contínuo, assim como a 

medição e controlo do seu cumprimento. Estes autores reforçam ainda que toda a organização 

deve estar envolvida no novo desenho estratégico, para criar e treinar sobre standards que 

permitam o desenvolvimento dos processos em função da satisfação do cliente.  

Assim, o objetivo do Sistema de Gestão de Qualidade é o melhoramento contínuo dos 

processos, uma melhoria no desempenho da organização e, assim, satisfazer as necessidades 

dos clientes. Tudo isto implica criar a cultura, dispor de tempo e recursos para a melhoria e, 

utilizar ferramentas para que a mudança faça parte da atividade diária (Cazañas-Rivero et al. 

2011). 

Sekulic e Mandaric (2014) defendem que a satisfação dos consumidores é a fonte mais 

eficiente de comunicação de mercado, porque clientes que estão satisfeitos com o produto ou 

serviço, provavelmente, irão partilhar e comunicar as suas boas experiências com outros. 

A satisfação do cliente depende das experiências no uso de produtos ou serviços e, muitas 

vezes é o resultado final de todas as atividades do processo de compra e consumo (Sekulic & 

Mandaric, 2014). 

Salazar et al. (2010) destacam a existência de cinco dimensões, que explicam uma elevada 

percentagem da avaliação dos clientes face à qualidade de serviço na Indústria Hoteleira: 

Quarto (tangíveis e serviço); Sentimentos, Serviço de Restaurante, Tangíveis (localização, 

exterior e restaurante) e Receção. Os autores salientam, ainda, a existência de uma forte 

relação entre a avaliação da qualidade do serviço e intenção de recomendar o hotel. Este 

aspeto é particularmente importante, uma vez que o setor hoteleiro atrai um considerável 

volume de novos clientes através da recomendação.  

As emoções/sentimentos desempenham um papel significativo na perceção da qualidade. É, 

portanto, sugerido que os gestores hoteleiros prestem atenção às dimensões tangíveis e 

intangíveis do serviço que permitem aos consumidores se sentirem confortáveis, respeitados, 

“bem-vindos”/acolhidos e importantes. Ter a capacidade de traduzir essas 

emoções/sentimentos em especificações e processos do serviço é crucial para manter e atrair 

novos consumidores através da recomendação (Salazar et al., 2010). 
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Dos Anjos e de Abreu (2009) salientam que as empresas utilizam as distintas técnicas que 

existem para conhecer o grau de satisfação dos seus clientes. A importância de medir a 

satisfação dos clientes assenta sobre o facto de que o nível de satisfação, em grande parte, 

influencia as intenções e comportamento futuro dos clientes (Sekulic & Mandaric, 2014). 

A gestão do hotel pode estabelecer o nível de serviços providenciados regularmente, e 

possibilidades de melhoramento em determinados aspetos da oferta. Para esse propósito os 

gestores podem utilizar alguns dos modelos destinados à medição/avaliação da qualidade do 

serviço, tais como: SERVQUAL, LODGSERV, LODGQUAL, HOLSERV, SERVPERF 

(Sekulic & Mandaric, 2014). 

Dos Anjos e de Abreu (2009) afirmam que, na presente década, o modelo SERVQUAL tem 

sido utlizado em numerosos estudos realizados em diferentes países. Como resultado destas 

investigações, o modelo SERVQUAL possui uma maior contribuição informativa, possibilita 

a determinação dos atributos mais relevantes para os clientes em relação às suas expectativas, 

permite identificar pontos fortes e fracos na prestação dos serviços e, contribui de forma 

positiva no melhoramento do processo de tomada de decisão.  

Sekulic & Mandaric (2014) realçam que, apesar dos diversos modelos existentes para medir a 

qualidade de serviço poderem ser utilizados em todas as indústrias de serviço, a 

especificidade inerente à Indústria Hoteleira demonstra a necessidade de criação de modelos 

especiais e adaptados para medir a qualidade dos serviços em hotéis. 
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3. Quadro de Referência 

De acordo com a Revisão de Literatura efetuada anteriormente e com os modelos de 

planeamento apresentados, foi definida a estrutura central para o desenvolvimento do 

presente Plano de Marketing, direcionado para o Hotel Estoril Palácio Golf & Spa, onde estão 

identificadas as diversas etapas do processo, pela respetiva ordem (Fig. 1). Ou seja, a análise 

externa e interna da empresa são comuns a diversos autores revistos. O enfoque da análise da 

Qualidade de Serviço é salientado e será aprofundado pelo estudo e modelo apresentado 

pelos autores Salazar et al. (2010). 

 

Figura 1 - Quadro de Referência 

Autores Estrutura do Plano de Marketing 

Wood (2010) e McDonald (2008) Missão e Valores 

Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong 

(1999), McDonald (2008),   Parasuraman, 

Berry,  & Zeithaml (1991), Salazar, Costa, 

& Rita (2010) 

Análise Externa 

Análise MACRO – PEST 

 Fatores Políticos 

 Fatores Económicos 

 Fatores Sociais 

 Fatores Tecnológicos 

Análise MICRO 

 Análise de Mercados 

 Análise Concorrencial 

 Análise de Clientes – Modelo 

SERVQUAL, adaptado à Indústria 

da Hotelaria 

Westwood (2006), Wood (2010) 
Análise Interna 

Recursos Internos da Empresa - Humanos, financeiros, fornecedores 

Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong 

(1999), McDonald (2008), Westwood (2006) 
Análise SWOT 

McDonald (2008), Westwood (2006) Pressupostos 

McDonald (2008), Wood (2010) 

Objetivos e Estratégias de Marketing 

 Opções STP – Segmentação, Targeting e Posicionamento 

 Vantagens Competitivas 

 Objetivos e Estratégias Genéricas 

Westwood (2006), Wirtz (2012), Wood 

(2010) 

Estratégias de Marketing Mix - 7 P’s 

 Produto / Preço / Distribuição / Mix de Comunicação / Pessoas / 

Processos / Evidências Físicas 

 Programas de Ação: Eventos, CRM, Relações Públicas, Packages 

Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong 

(1999) 
Orçamento e Cronograma 

Wood (2010) Implementação e Controlo 
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4. Metodologia 

4.1. Tipo de Estudo 

De acordo com o objetivo fundamental do estudo em referência, que passa pelo 

desenvolvimento de um Plano de Marketing para o Hotel Estoril Palácio Golf & Spa, pode-se 

afirmar que este se enquadra num âmbito fundamentalmente qualitativo, com uma abordagem 

descritiva, uma vez que é caracterizado pela necessidade de ter uma clara perceção da 

envolvente do fenómeno que se pretende estudar antes da coleção de dados (Saunders, Lewis, 

& Thornhill, 2009). “A pesquisa qualitativa continua a ser um multifacetado domínio de 

inquérito” (Yin, 2010, pág. 3). 

No seguimento da descrição anteriormente realizada identifica-se o Action Research como a 

estratégia a utilizar para a realização do estudo em referência. Segundo Saunders et al. (2009) 

esta estratégia foi alvo de diversos estudos por parte de investigadores de gestão, sendo que 

existem 4 temas em comum no que diz respeito à literatura. O primeiro foca-se e enfatiza o 

objetivo da pesquisa, definindo o Action Research como “pesquisa em ação, em vez de 

pesquisa sobre ação” (Brannick & Coghlan, 2005, citados por Saunders et al., 2009, p. 147). 

Sendo o principal foco do estudo em referência a resolução de problemas organizacionais, 

acompanhando o consequente processo de mudanças diretamente com aqueles que as irão 

experimentar (Saunders et al., 2009), pode-se concluir que o Action Research é a estratégia 

que melhor se encaixa no objetivo do estudo, sendo se adota a primeira fase desta mesma 

estratégia. 

4.2 . Amostragem e Métodos de Recolha de Dados 

Para a realização do estudo proposto, a amostragem será não probabilística por conveniência, 

uma vez que os indivíduos que vierem a constituir a mesma, serão selecionados segundo o 

julgamento pessoal do investigador (Malhotra & Birks, 2007). Assim, define-se, de forma 

geral, como membros constituintes da amostra os seguintes: Diretor Geral, Diretor 

Comercial, Funcionários do Departamento de Vendas & Marketing, Chefe de Receção, Chefe 

de Sala, Clientes do Hotel Estoril Palácio Golf & Spa. 

Seguindo o pressuposto de que a pesquisa qualitativa parte da ideia de que os métodos e a 

teoria devem ser adequados aquilo que se estuda (Flick, 2009), os métodos de recolha de 

dados que se consideram mais adequados à realização deste estudo são a observação 

participativa, entrevistas semi-estruturadas e dados secundários. Malhotra e Birks (2007), 
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realçam a importância da utilização de dados secundários afirmando que informações 

passadas e previsões de evolução podem ser bastante valiosas para a descoberta de potenciais 

oportunidades e problemas.  

Dada à utilização e combinação de diversos métodos para a recolha de dados, bem como ao 

facto de existir um enfoque em determinado fenómeno, num momento em particular, este 

pode ser considerado um estudo “mixed-methods” cross-sectional (Saunders et al., 2009). 

De modo a avaliar a qualidade do serviço prestado no estabelecimento hoteleiro em 

referência, foi utilizado o modelo SERVQUAL, aplicado à Indústria do Turismo e Hotelaria 

(Salazar et al., 2010). Assim, foi desenvolvido um inquérito (anexo 6), baseado em escalas e 

estruturas apresentadas na literatura e adaptadas à realidade em estudo. Salienta-se o facto do 

questionário original ser composto por 24 itens, sendo que o questionário adaptado apenas 

contém 23 itens, uma vez que o item 19 foi retirado, sendo que já se encontra intrínseco no 

ponto 20. Os 23 itens estão divididos em cinco dimensões propostas por Salazar et al. (2010), 

como sendo as mais adequadas para medir de forma mais precisa a qualidade do serviço nesta 

indústria específica: 1) Quarto (tangíveis e serviço); 2) Sentimentos; 3) Serviço de 

Restaurante; 4) Tangíveis (localização, exterior e restaurante) e 5) Receção. Para além das 

áreas específicas descriminadas acima, o questionário inclui também uma questão relativa à 

satisfação geral do cliente para com o serviço prestado no Hotel Palácio Estoril Golf & Spa e, 

ainda, questões que enfocam intenções de regressar e/ou recomendar esta unidade hoteleira, 

sendo que estas enfatizam a relação existente entre a satisfação do cliente com a intenção de 

recomendar o mesmo a outros. No total foram aplicados 20 questionários, durante o mês de 

Maio de 2015. 

Foram, igualmente, realizadas 12 entrevistas semi-estruturadas (anexo 7), de carácter 

informal, com os funcionários anteriormente descritos: 2 elementos da Direção (Diretor Geral 

e Diretor de Vendas & Marketing) e 10 funcionários de diversas categorias e secções (chefe 

de Receção, Chefe de Sala, colaboradores pertencentes ao departamento de Vendas & 

Marketing). As mesmas têm como finalidade compreender as perceções e opiniões dos 

diversos elementos face ao serviço prestado pela unidade hoteleira na qual trabalham, assim 

como obter sugestões de melhoria por parte dos mesmos. A observação participante decorreu 

durante todo o processo do Action Research, com especial atenção nos meses de Maio e 

Junho de 2015, focando, essencialmente, as variadas formas de entrega de serviço (via online, 

telefone, presencial), de modo a que a qualidade do mesmo possa ser avaliada. Salienta-se 

que a autora deste projeto de dissertação é colaboradora do Hotel Palácio Estoril Golf & Spa, 
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exercendo a função de Promotora de Eventos, tendo um acesso privilegiado na recolha de 

dados primários e secundários. 

Para a realização da Auditoria de Marketing, as principais fontes de dados secundários 

utilizadas enumeram-se como as seguintes: Instituto Nacional de Estatística (INE), Turismo 

de Portugal e Organização Mundial de Turismo (OMT). Além das fontes mencionadas, foram 

também consultados diversos documentos e relatórios da empresa (inquéritos pré-

estabelecidos pelo hotel, relatórios de ocupação, documentos relativos à estrutura interna e 

descrição funcional do hotel, entre outros), de modo a desenvolver a Análise Interna da 

mesma. 

4.3. Limitações  

A qualidade de qualquer investigação é avaliada de acordo com os seguintes critérios: 

validade, fiabilidade, generalização e constrangimento existentes ao nível da investigação 

(Saunders et al., 2009). 

Neste seguimento, e considerando que o processo pode ser comprometido pelas personal 

agendas do investigador ou decisor (Malhotra & Birks, 2007), destacam-se como principais 

limitações do estudo em referência as seguintes: 

 O facto do Hotel Palácio Estoril Golf & Spa possuir um leque de clientes habituais, 

que o frequentam há diversos anos, pode levar a uma avaliação da qualidade do 

serviço não tão real como a avaliação realizada por clientes que usufruíram dos 

serviços pela primeira vez; 

 Informação fornecida tanto pelos colaboradores, como pelos clientes do hotel (pode 

sofrer influência por parte de diversos fatores como o método utlizado para a recolha 

dos dados, momento em que se recolhe os dados, etc). 

5. Resultados: Plano de Marketing para o Hotel Estoril Palácio Golf & Spa 

5.1. Diagnóstico Empresarial 

5.1.1. Apresentação do Hotel Estoril Palácio Golf & Spa 

Apesar de ter sido Fausto de Figueiredo o fundador e primeiro proprietário do Hotel Palácio 

Estoril, atualmente, esta mesma unidade hoteleira, juntamente com o Golfe do Estoril, 

pertencem a uma empresa denominada por Estoril Plage, S.A. Os proprietários desta empresa 
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apelidam-se como Grupo Albaker, sendo Mr. Jasem Albaker proprietário atual do hotel, que 

reside no mesmo, possuindo, ainda, algumas parcerias e ações de outras empresas, tais como 

as Termas do Estoril, Marina de Cascais e, ainda, as Residências do Estoril, apartamentos 

mais caros de Portugal. 

Construído no ano de 1930, o Hotel Palácio Estoril Golf & Spa, apresenta-se como ícone da 

localidade do Estoril e conta, ainda hoje, com características que remontam aos tempos de 

antigamente, permanecendo intactas, contrastando com a atualidade. Este estabelecimento é 

suportado por uma vasta história, que remonta desde a época da II Guerra Mundial, onde o 

mesmo acolheu diversas famílias reais, bem como foi o local elegido para a realização de 

encontros entre espiões. Mais tarde, estas histórias de intriga e espionagem vieram a inspirar 

ilustres romancistas e cineastas, sendo o Hotel, em 1968, cenário de um dos filmes de James 

Bond - “007 Ao Serviço de Sua Majestade”. 

5.1.1.1. Missão e Valores 

Os valores que caracterizam este estabelecimento hoteleiro identificam-se através da 

Tradição, História, Qualidade de Serviço, Luxo, Requinte e Conforto, sendo esta a estrutura 

sobre a qual assenta a imagem do Hotel Palácio Estoril Golf & Spa, tanto no mercado 

concorrencial como na mente dos seus clientes. 

Neste seguimento, a missão desta unidade hoteleira define-se da seguinte forma: 

 

“Prestação de serviços de alta qualidade, num ambiente luxuoso e de requinte, todavia 

acolhedor, sempre remetendo à sua história e características distintivas.” 

“Tratar todos bem, de forma igual, independentemente da classe social, credo ou raça” 

Sr. Francisco Correa de Barros - Diretor-Geral 

5.2. Auditoria de Marketing 

5.2.1. Análise Externa 

A. Análise Macro – Fatores PEST 

Fatores Político-Legais 

No ano de 2011, devido à situação de emergência financeira em que Portugal se encontrava e, 

de modo a fazer face às suas necessidades de financiamento, o mesmo foi forçado a 

comprometer-se com o Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF), levando a 
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cabo a implementação de diversas medidas de consolidação orçamental, como a 

reestruturação da taxa de IVA aplicável ao setor da restauração e similares. De modo a 

assegurar a competitividade de Portugal como destino turístico, a taxa de IVA reduzida de 

6% aplicável ao alojamento foi mantida e, atualmente, é a segunda mais baixa da União 

Europeia (Governo de Portugal, 2013). 

O preço da oferta hoteleira apresenta-se como fator crítico de sucesso para a atração de 

turistas e expansão do setor turístico em países desenvolvidos. Portugal apresenta um 

posicionamento privilegiado relativamente à fiscalidade do setor do Turismo, aquando feita a 

comparação com os destinos turísticos concorrentes, tendo, assim, garantido o positivo 

desempenho do setor (Governo de Portugal, 2013). 

Para o ano de 2017, os socialistas afirmam manter a intenção de eliminar a sobretaxa de IRS, 

diminuir o IVA da restauração de 23% para 13%, bem como diminuir a Taxa Social Única 

(TSU) em quatro pontos percentuais (Agência Lusa, 2015). 

Diversas são as entidades institucionais que gerem e exercem influência direta no setor do 

Turismo, dentro das quais se pode realçar a o Governo, Organização Mundial de Turismo 

(OMT), Turismo de Portugal, Confederação do Turismo ou Associação dos Hotéis de 

Portugal, entre outras. Devido à inserção do setor da restauração no âmbito da hotelaria, a 

ASAE apresenta-se como o organismo fiscalizador das normas de segurança e higiene dos 

espaços e atividade em referência. 

 

Fatores Económicos 

A economia portuguesa é fortemente suportada pelo setor dos serviços, contribuindo com 

76,7% do VAB (Valor Acrescentado Bruto) e tendo empregado, no ano de 2014, cerca de 

67,5% da população (AICEP, 2015b). 

Realça-se o bom desempenho, de forma geral, do setor do Turismo no ano de 2012 e 

consequente crescimento de 5,6% (face a 2011) das suas exportações. Este cenário foi 

reforçado no primeiro semestre do ano de 2013, através do aumento das exportações do setor 

em 8,2%, bem como do número de dormidas em estabelecimento hoteleiros nacionais (5,4%) 

(ver anexo 8) (Governo de Portugal, 2013). 

Dados apresentados pelo INE demonstram que o desempenho favorável da procura interna e, 

consequente aumento ao nível do consumo privado, determinaram o aumento da economia 

portuguesa em 0,9% em volume, no ano de 2014 (AICEP, 2015b). 
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De acordo com as projeções do Banco de Portugal para 2015-2016, é previsto um aumento do 

PIB em 1,7% e 1,9% (AICEP, 2015b). 

Segundo o European Forecast (Winter 2015), no ano de 2014 verificou-se um aumento da 

taxa de emprego de 1,8%, sendo que, para 2015, o crescimento previsto é menos acentuado. 

Assim, é projetada uma diminuição do desemprego em 13,4% para 2015 e, 12,6% em 2016 

(AICEP, 2015b). 

 

Fatores Sócio-Culturais 

Portugal é composto por um total de 10,4 milhões de habitantes, sendo que 50% é 

considerada população ativa. A densidade populacional nas regiões litorais é acentuada, 

sendo que as regiões de Lisboa e Porto apresentam uma densidade consideravelmente mais 

elevada face às restantes regiões do País (AICEP, 2015b). 

A crise económica que se tem vindo a sentir em Portugal nos últimos anos, tem vindo a 

apresentar consequências bastante acentuadas no que diz respeito ao nível e qualidade de vida 

da população, sendo que um dos aspetos mais importantes que transparecem essa situação é a 

tendência de crescimento da taxa de desemprego (Federação Nacional de Educação, 2014). 

Neste seguimento constata-se que, um elevado período no desemprego gera desgaste ao nível 

das competências profissionais, bem como potencia a pobreza e exclusão social.  

Para além do aspeto acima referido, é ainda de realçar o elevado número de jovens NEETs 

(jovens não integrados no sistema de ensino, desempregados e que não participam em ações 

de formação), que se verifica em Portugal, sendo que os mesmos englobam mais de 450.000 

jovens até aos 35 anos (Federação Nacional de Educação, 2014). 

Segundo uma notícia do Público (Crisóstomo, 2015), no ano de 2013 foi verificado um 

aumento do nível de pobreza em todas as faixas etárias, sendo que o segmento mais afetado 

foi o das mulheres (20%), tendo tido um crescimento ainda mais significativo nas crianças 

(25,6%). 

 

i) O Turismo: perfil do consumidor e tendências 

O desenvolvimento do short break, o aumento do número de viagens realizadas por 

adultos/seniores e a procura por experiências diversificadas, designam-se como as principais 

tendências ao nível do consumidor, potenciando um aumento do setor do Turismo (Turismo 

de Portugal, 2007). 
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O envelhecimento populacional que se verifica na Europa sustenta a tendência de 

envelhecimento do turista tipo, sendo que o segmento well established (faixa etária entre os 

40 a 59 anos de idade) no ano de 1992 representava 30% dos turistas, tendo aumentado para 

os 38%, em 2001. É, ainda, de realçar a correlação positiva existente entre a despesa anual 

média em férias e a idade, sendo os indivíduos com mais de 50 anos que apresentam gastos 

acima da média. 

Outra das tendências verificadas é a realização de viagens de curta duração, em detrimento 

das viagens de longa duração. No período entre 2000 e 2004, as short trips apresentaram um 

aumento da taxa anual de 13% (Turismo de Portugal, 2007) (ver anexo 9). 

Em termos da composição das despesas dos turistas, a tendência aponta para um aumento da 

despesa com a estadia, diminuindo a despesa com a viagem. As viagens por sistema DIY (do 

it yoursef) são igualmente uma tendência acentuada, traduzida através do crescimento anual 

de 9% da compra de viagens sem pacote turístico (Turismo de Portugal, 2007) (ver anexo 

10). 

De acordo com o Plano Estratégico Nacional de Turismo (PENT) (Turismo de Portugal, 

2012), as alterações estruturais em termos da procura e a conjuntura recente do país, levam a 

uma alteração em termos do perfil do consumidor, transparecida da seguinte forma: 

 Prioridade para o consumo no perímetro casa, família, estabilidade e ambiente; 

 Racionalização do consumo, contendo os “excessos” dos últimos anos, e pressão dos 

preços pela procura sobre a oferta, mais diversificada e em maior quantidade; 

 Maior escrutínio e prudência no momento da compra ao nível da relação 

qualidade/preço percebida; 

 Aumento da preferência por marcas brancas e maior dificuldade de fidelização; 

 Resistência de países, empresas e, principalmente, particulares, ao endividamento. 

No seguimento das alterações acimas referidas, inerentes ao perfil do consumidor, o PENT 

incentiva as empresas do setor turístico a tomarem medidas como: Aprofundar o 

conhecimento do consumidor e concorrência / Acelerar o processo de inovação e 

diferenciação de produtos e serviços, incluindo a qualificação e certificação dos mesmos / 

Repensar o modelo de negócio, antecipando as competência necessárias e libertando recursos 

para comunicar com o consumidor no momento e local de decisão de compra / Simplificar 

processos e apostar em ativos estratégicos (Turismo de Portugal, 2012). 

A “Geração Millennium” é um exemplo de um segmento que se tem vindo a expandir e ao 

qual as empresas devem dar maior enfoque, criando produtos e serviços que concretizem as 
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suas necessidades. Este segmento vive dependente das tecnologias de informação 

(smartphones, aplicações mobile, redes sociais) e influencia fortemente outras gerações. 

Outro exemplo da segmentação da procura existente é o mercado sénior crescente, que 

procura, maioritariamente, conforto e tranquilidade, não desprezando, no entanto, a procura 

por novas experiências (Turismo de Portugal, 2012). 

 

Fatores Tecnológicos 

A tecnologia encontra-se presente na sociedade desde que foi possível o Homem alterar a 

natureza, através de ações artificiais transformadoras do meio (Arruda & Pimenta, 2005). 

A elevada diversidade ao nível de produtos e segmentos de mercado existentes, que 

caracteriza o modelo de produção atual, bem como a ampla concorrência vivenciada, levam a 

que as empresas estejam em constante procura por desenvolvimentos tecnológicos, de modo 

alcançar a acrescida necessidade de diferenciação (Arruda & Pimenta, 2005). 

O crescente desenvolvimento das tecnologias de informação tem vindo a alterar os modelos 

de negócio praticados (ver anexo 11). Fenómenos como as Redes Sociais (Facebook, 

Linkedin, Twitter), aplicações móveis, têm vindo a transformar a atividade turística, no que 

diz respeito às relações entre os diversos atores de negócio (produtores de serviços, 

distribuição e cliente). Uma das tendências verificadas ao nível dos novos modelos de 

negócios é a desintermediação, onde existe uma conjugação das estratégias push e pull 

marketing, levando a uma prática, cada vez mais acentuada, de vendas diretas (Turismo de 

Portugal, 2007). 

A internet apresenta um papel fulcral nas alterações anteriormente referidas, sendo que 

permite um maior alcance e um contacto mais direto entre o produtor/prestador do serviço e o 

cliente final. Neste seguimento, é de realçar o aumento das receitas do Turismo online na 

Europa que, em 2005, apresentaram um crescimento anual de 59% (Turismo de Portugal, 

2007) (ver anexo 12). 

Segundo Arruda e Pimenta (2005), as Tecnologias de Informação e Comunicação 

apresentam-se como recursos de elevado poder para o desenvolvimento do mercado turístico. 

Os autores realçam ainda a elevada importância que as novas tecnologias apresentam para o 

marketing turístico, uma vez que dão a possibilidade ao turista de conhecer virtualmente o 

destino eleito para a viagem, bem como o desenvolvimento de diversas atividades, desde o 
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contacto com os indivíduos residentes no local à realização das reservas de alojamento e 

serviços via online.  

Neste seguimento destacam-se algumas agências/empresas, como Booking.com, Expedia 

Travel, Gullivers, que se destinam à prestação e venda de serviços turísticos online, atuando 

como intermediários no processo de distribuição (venda e promoção de alojamento, voos). 

Por outro lado, existem diversos sistemas e programas que permitem efetuar uma avaliação 

da qualidade dos serviços prestados em diversos hotéis, com base na satisfação dos clientes, 

que é medida através de comentários realizados ou resposta a questionários – ex: Tripadvisor. 

 

B. Análise Micro  

Análise de Mercado: Setor do Turismo e Hotelaria 

O peso do setor do Turismo na economia portuguesa tem vindo a aumentar 

significativamente, sendo que no período entre 2000 e 2004 as receitas apresentaram um 

crescimento anual de 2,5%. No ano de 2004, o setor turístico alcançou um total de 6.307 

milhões de euros, o equivale a 11% do PIB (Turismo de Portugal, 2007). No entanto, o 

período entre 2000 e 2005 é caracterizado por uma perda de quota a nível internacional, 

estando o Turismo nacional muito dependente de 4 países emissores (França, Alemanha, 

Reino Unido e Espanha).  

Devido ao rápido crescimento do setor em referência, bem como aos resultados positivos 

verificados na economia Portuguesa, o ex-Ministro do Turismo, Telmo Correia, em 2011, 

afirmou que seria este o primeiro setor a sair da crise vivenciada em Portugal, tendo, 

igualmente, uma elevada responsabilidade sobre a recuperação económica do país. (Agência 

Lusa, 2011). 

Para além da relevância económica apresentada, o Turismo é um dos principais geradores de 

emprego, sendo que em 2004, representava cerca de 10,2% da população ativa de Portugal 

(Turismo de Portugal, 2007). 

Segundo a OMT, este é um setor estratégico que apresenta capacidade de geração de 

emprego e diminuição da pobreza nos países em desenvolvimento. (Donnaire, da Silva, & 

Gaspar, 2009). 

No ano de 2014 a Balança Turística de Portugal apresentou um aumento de 15,4% face a 

2013, contabilizando 71,1 mil milhões de euros. Segundo o Banco de Portugal, este setor, 

entre o período de 2010 e 2014, apresentou um crescimento sustentável significativo, sendo 
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que, em 2014, o total das receitas geradas representou 14,8% do total das exportações de bens 

e serviços do país. Destacam-se como principais mercadores emissores de turismo para 

Portugal a França (17,7%), Reino Unido (16,8%), Espanha (12,2%), Alemanha (10,5%) e 

Angola (5,9%) (AICEP, 2015b) (ver anexo 13). 

Comparando o ano de 2013 com 2014, as melhorias em termos de resultados são notáveis 

sendo que, em Portugal, o número de hóspedes aumentou em 12,7%, as dormidas obtiveram 

um aumento de 12,2% e os proveitos subiram cerca de 13,4% (Turismo de Portugal, 2015). 

É, igualmente, de realçar o facto de, no ano de 2015, Portugal ter adquirido 27 premiações 

(16 internacionais e 13 nacionais) no World Travel Awards, bem como o Turismo de 

Portugal ter sido eleito o “Melhor Organismo Oficial de Turismo na Europa” (AICEP, 

2015a). Devido à elevada relevância do setor em estudo, bem como à necessidade de 

planeamento estratégico que o mesmo apresenta, o Turismo de Portugal desenvolveu o Plano 

Estratégico Nacional de Turismo (PENT), onde constam todas as diretrizes e objetivos, para 

um período de tempo alargado, sendo que o mesmo vai sendo atualizado de acordo com as 

alterações da envolvente. Neste âmbito, é destacada uma visão estratégica ambiciosa e 

exequível para o país, que assenta em 3 pilares: “Portugal deverá ser um dos destinos de 

maior crescimento na Europa, através do desenvolvimento baseado na qualificação e 

competitividade da oferta, transformando o sector num dos motores de crescimento da 

economia nacional.” (Turismo de Portugal, 2007). A proposta de valor apresentada no 

PENT, visa a aposta nos fatores de diferenciação que caracterizam Portugal - “Clima e luz”, 

“História, Cultura e Tradição”, “Hospitalidade” e “Diversidade concentrada” – bem como 

nos fatores que qualificam o destino - “Autenticidade moderna”, “Segurança” e “Qualidade 

competitiva” (Turismo de Portugal, 2007). 

Neste seguimento, o Turismo de Portugal define 4 Pilares Estratégicos assentes em dois 

alicerces fundamentais – Conhecimento e Recursos –, sendo estes: 1) Afirmar o Turismo 

como Atividade Económica; 2) Estimular a Procura Turística; 3) Alinhar a oferta com a 

estratégia; 4) Qualificar o setor e os seus recursos. 

De acordo com todos os dados apresentados anteriormente, a Organização Mundial do 

Turismo prevê um crescimento médio anual do setor de 3,8% até 2030, o que equivale a mais 

de 1.800 milhões. 

A oferta hoteleira existente em Portugal é liderada por grupos locais, existindo uma baixa 

presença de cadeias internacionais de referência. A necessidade de requalificação da oferta de 

alojamento é realçada, estando associada aos baixos níveis de RevPar verificados. Lisboa e 
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Algarve destacam-se como sendo as regiões com maior peso no turismo internacional, bem 

como as que apresentam um maior número de hotéis de 5 estrelas. De forma geral, o peso das 

cadeias internacionais em todas as regiões é de 45%. A capacidade oferecida pelas regiões do 

Porto e Norte, Centro e Alentejo é representada em 30% por Pensões (segundo tipo de 

alojamento mais expressivo em número de camas), o que influencia os fracos resultados 

destas regiões em termos de RevPar (resultados inferiores à média nacional) (Turismo de 

Portugal, 2007). 

 

Análise Concorrencial 

A análise concorrencial desenvolvida destina-se à identificação dos principais concorrentes, 

diretos e indiretos, do Hotel Palácio Estoril Golf & Spa, tendo por base a tipologia do 

estabelecimento hoteleiro (5 estrelas) e a Localização. O hotel em referência localiza-se numa 

zona privilegiada, onde a oferta hoteleira é bastante massificada. Neste seguimento, definem-

se como principais concorrentes diretos os seguintes:  

 Pestana Cascais Ocean & Conference Hotel;  

 Grande Real Villa Itália Hotel & Spa;  

 Hotel Cascais Miragem;  

 The Albatroz Collection – Seafront Hotel Cascais;  

 Hotel Quinta da Marinha Resort;  

 The Oitavos.  

Relativamente às Estratégias de Comunicação B2C seguidas pela concorrência direta do 

Hotel Palácio Estoril verifica-se que as mesmas são muito idênticas, levando a uma falta de 

diferenciação e destaque. As mensagens-chave destinam-se a um público-alvo muito 

específico, caracterizado por sofisticação, elegância e poder de compra elevado, sendo este 

um target elitista, que aprecia as mais variadas vertentes do luxo, com comportamentos 

seletos e muito característicos dentro da classe social a que pertencem. O canal 

maioritariamente utilizado pelas unidades hoteleiras em questão é, essencialmente, o website 

Oficial, através do qual é disponibilizada informação atualizada e adequada ao cliente, 

incluindo, desde o número de quartos que o hotel dispõe, até aos serviços que inclui, 

passando pelas ementas dos restaurantes que fazem parte do mesmo, os extras e as atividades, 

entre outros temas. 
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À semelhança das estratégias B2C, as estratégias de comunicação B2B estabelecidas pelo 

Hotel Palácio Estoril são bastante idênticas às dos seus concorrentes, onde o principal meio 

utilizado é o website oficial (que promove os diversos espaços e ofertas relativas à realização 

de eventos). Para além das empresas terem a possibilidade de reservar estes espaços, tanto o 

Hotel Palácio Estoril Golf & Spa, como os seus concorrentes, disponibilizam-se a 100% para 

organizar e acompanhar todo o processo, reforçando este aspeto através da comunicação, não 

só estabelecida através do website oficial, mas também através da utilização das redes sociais, 

nomeadamente o Facebook, onde a informação é constantemente atualizada através de 

fotografias partilhadas e comentários dos consumidores, dando a possibilidade de exibir o seu 

portfólio a outras empresas, reforçado por opiniões de clientes relativas ao serviço prestado. 

De forma geral e, tendo como termo de comparação o Hotel Palácio Estoril Golf & Spa, é 

possível destacar os principais pontos fortes e fracos comuns a todos os hotéis identificados 

como concorrência direta (Fig. 2): 

 

Hotel Palácio Estoril Golf & Spa VS Concorrentes Diretos 

Principais Pontos Fortes da Concorrência 

 Vertente Sustentável e Social, bem comunicada e suportada (ex: Ações de Solidariedade) 

 Localização privilegiada, com vista mar  

 Existência de Suites Presidenciais 

 Website bem estruturado e apelativo 

 Notoriedade e Prémios adquiridos 

Principais Pontos Fracos da Concorrência 

 Pouco foco no atendimento personalizado  

 Localização e Acessibilidades  

 Dimensão de quartos 

Figura 2 - Principais Pontos Fortes e Fracos da Concorrência Direta 

 

Análise de Clientes 

Os clientes do Hotel Palácio Estoril Golf & Spa 

O Hotel Palácio Estoril Golf & Spa possui um leque de clientes bastante vasto, onde podem 

ser identificadas diversas características. De forma geral, os clientes que frequentam este 

estabelecimento hoteleiro são pessoas com possibilidades financeiras um pouco acima da 

média e que procuram conforto, luxo e requinte. A grande maioria dos clientes encontram-se 

numa faixa etária entre os 35 e os 60 anos de idade, o que reflete uma das tendências 

apresentada pelo PENT (Turismo de Portugal, 2012) ao nível do consumidor turístico. Este 
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hotel é caracterizado por apresentar um elevado número de clientes repetitivos, que elegem 

esta unidade hoteleira como preferencial, visitando-a 1 ou mais vezes ao ano. Este facto 

transparece um elevado nível de fidelidade e comprova o ambiente familiar que envolve o 

hotel (ver anexo 14).  

Os clientes corporate apresentam-se com elevado peso, representando uma grande 

percentagem dos hóspedes deste hotel. Ao longo do ano, diversos são os grupos que o hotel 

recebe, englobando uma logística que abrange tanto a vertente de alojamento como 

disponibilidade de salas para a realização de reuniões, coffee breaks, almoços, jantares, entre 

outros serviços e atividades disponíveis.  

 Em termos da origem dos clientes do Hotel Palácio Estoril, denominam-se os seguintes 10 

mercados principais (Fig. 3), com as respetivas tendências: 

 

Ordem País 
Pessoas 

Variância (2013-2014) % 
2013 2014 

1º Grã-Bretanha 7754 8735 + 981 + 12,65% 

2º Portugal 6945 7289 + 344 + 4,95% 

3º França 3370 6101 + 2731 + 81,00% 

4º Espanha 3123 4993 + 1870 + 59,88% 

5º Alemanha 3711 3271 - 440 - 11,86% 

6º Suécia 1761 2209 + 448 + 25,44% 

7º Irlanda 2230 2064 - 166 - 7,44% 

8º Rússia 1940 1838 - 102 - 5,26% 

9º EUA 2680 1833 - 847 - 31,60% 

10º Suíça 1751 1646 - 105 - 6,00% 

Figura 3 - Mercados Principais - Origem dos Clientes 

 

Satisfação dos Clientes 

A satisfação dos clientes é um fator prioritário e de elevada relevância para qualquer 

estabelecimento, uma vez se apresenta como determinante de sucesso. No caso do Hotel 

Palácio Estoril Golf & Spa, são desenvolvidos e aplicados inquéritos que visam a 

avaliação/medição da satisfação dos seus clientes, face a aspetos como Ambiente / Serviço / 

Qualidade / Variedade / Valor, aplicados sobretudo nas áreas dos restaurantes e serviço de 

room service. De modo geral, os resultados obtidos são bastante positivos, sendo que uma 

elevada percentagem dos clientes avalia os aspetos acima referidos na escala máxima 

(“Excelente”). No entanto, é de salientar que o Ambiente e Serviço são os fatores onde são 

atribuídas maiores/melhores classificações. 
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Outro aspeto que comprova a elevada satisfação da grande maioria dos clientes deste hotel 

são os comentários realizados em plataformas online, como é o caso do TripAdvisor. (ver 

anexo 15). 

O atendimento/serviço é, sem dúvida, o fator que mais elogios recebe por parte dos hóspedes, 

transparecendo uma elevada satisfação face ao mesmo, tornando-o numa vantagem 

competitiva para esta empresa turística em específico. 

 

Qualidade do Serviço – Análise SERVQUAL, adaptada à Indústria Hoteleira 

De modo a avaliar a Qualidade do Serviço prestado pelo Hotel Palácio Estoril Golf & Spa, 

foi aplicado um inquérito aos clientes (anexo 6), durante o mês de Maio 2015, seguindo o 

modelo SERVQUAL, adaptado à Indústria da Hotelaria (Salazar et al., 2010). Os resultados 

obtidos demonstraram níveis de satisfação bastante elevados no que diz respeito às 5 

dimensões inerentes no inquérito em referência - 1) Quarto (tangíveis e serviço); 2) 

Sentimentos; 3) Serviço de Restaurante; 4) Tangíveis (localização, exterior e restaurante) e 5) 

Receção. 

É possível verificar que 60% dos clientes são repetitivos, tendo já estado no hotel 2 ou mais 

vezes (ver anexo 14), bem como que a duração das estadias é predominantemente curta (ver 

anexo 16). Em relação à qualidade do serviço prestado pelo hotel, numa escala de 1 “Very 

weak” a 9 “Excellent”, 55% dos inquiridos atribuíram a classificação máxima, não tendo 

havido respostas com classificações inferiores a 7 (ver anexo 17). O aspeto relação 

preço/qualidade foi, igualmente, alvo de elevadas classificações, demonstrando agrado por 

parte dos clientes, sendo que apenas 10% dos inquiridos atribuíram classificações mais baixas 

(classificações de 3 e 6, numa escala de 1 ”Very low” a 9 “Very high”) (ver anexo 18). 60% 

dos clientes demonstraram a máxima intenção de recomendar esta unidade hoteleira 

(classificação de 9, numa escala de 1”Never” a 9 “I’m sure I will”), sendo que a mesma 

percentagem de inquiridos demonstrou intenção de regressar ao hotel numa próxima vez (ver 

anexo 19). 

Em relação à dimensão “Sentimentos”, 45% dos clientes afirmaram sentir-se extremamente 

confortáveis, 55% extremamente relaxados, 65% extremamente respeitados, 55% 

extremamente mimados, 55% afirmaram ser um espaço extremamente sofisticado, 70% dos 

inquiridos sentiu-se extremamente bem-vindo e, 50% sentiu-se extremamente importante (ver 

anexo 20).  
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Destaca-se que a maioria dos clientes sente um maior nível de satisfação em relação à 

qualidade do serviço prestado no Hotel Palácio Estoril Golf & Spa em comparação com 

outros hotéis, tendo 45% dos inquiridos atribuído a classificação máxima, não tendo havido 

pontuações inferiores a 7 (numa escala de 1 “Much lower” a 9 – “Much higher”) (ver anexo 

21). 

Os clientes vieram comprovar a importância das dimensões que compõem a estrutura e 

âmbito do inquérito “Quarto (tangíveis e serviço) ”, “Serviço e Restaurante”, “Tangíveis 

(localização, exterior e restaurante” e “Receção”, tendo-as classificado como extremamente 

importantes (pontuações não inferiores a 8, numa escala de 1 “not important” a 9”extremelly 

importante”). Em relação à performance destas dimensões, as classificações foram, 

igualmente, bastante elevadas. No entanto, destaca-se o facto de 3 dos 20 inquiridos terem 

atribuído classificações mais baixas (5 e 6, numa escala de 1”weak performance” a 9 

“excellent performance”) no que diz respeito à competência do staff das diversas áreas 

avaliadas (Receção, Quarto, Room Service, Restaurante). 

 

5.2.2. Análise Interna 

Recursos Humanos / Pessoas 

Atualmente, o hotel é composto por um total de 130 funcionários fixos, adicionando os 

funcionários sazonais, extras (contratados para serviços periódicos e específicos) e 

estagiários. Esta unidade hoteleira apresenta uma estrutura organizacional complexa, comum 

a todas as unidades hoteleiras semelhantes (ver anexo 22). Assim, esta equipa de recursos 

humanos apresenta-se com alguma diversidade, sendo que, na grande maioria, são pessoas 

que trabalham no hotel à 20/ 30 anos, contrastando com jovens, com menos anos de 

experiência. De forma geral, todos os funcionários sabem falar 2/3 línguas, sendo este um 

requisito indispensável em qualquer atividade do setor turístico. 

O serviço prestado pela equipa que constitui este hotel é de elevada qualidade, sendo um dos 

aspetos mais elogiados e reconhecidos pelos seus clientes. 

 

Recursos Financeiros 

O Hotel Palácio Estoril Golf & Spa apresenta um orçamento alargado, sendo que o mesmo se 

divide em duas áreas fundamentais: Alojamento (60%) e F&B (40%). Para ambas as áreas 
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mencionadas são estipulados orçamentos e objetivos a alcançar (preços de venda, taxas de 

ocupação), definidos através de parâmetros como: comparação com os resultados obtidos nos 

anos anteriores, variação da procura, alterações de mercado (preços de venda, tendências), 

comparação com a concorrência, entre outros. 

É de salientar o facto deste estabelecimento hoteleiro ter vindo a apresentar melhores 

resultados, em comparação com anos anteriores. A área do F&B continua a apresentar 

alguma dificuldade em obtenção de lucro substancial, tendo por base os elevados custos de 

operação. 

A redução em termos de recursos humanos é revelada como forma de diminuição dos custos 

fixos apresentados pela unidade hoteleira em referência, sendo que, na época de maior 

afluência (Primavera/Verão) recorre bastante à utilização de estagiários e extras. 

 

Recursos de Informação 

Em termos de informação, esta unidade hoteleira possui e aplica questionários de satisfação 

relativos a diversas áreas (room service, restaurantes), através dos quais avalia e mede a 

satisfação dos clientes face às mesmas. Destacam-se igualmente como recursos de 

informação a observação e contacto direto, através dos processos standard que caracterizam 

o funcionamento do hotel, bem como das conversas informais e/ou formais com os clientes, 

possibilitando a perceção das suas opiniões e principais aspetos a serem melhorados. Por 

outro lado, a nível interno, são praticadas diversas tarefas que permitem a passagem de 

informação entre as diversas secções, tais como Comunicações Internas, Notas de Serviço, 

Briefings diários e semanais, entre outras. 

 

Recursos de Fornecedores 

Sendo este um estabelecimento hoteleiro com uma dimensão relativamente grande, composto 

por diversas áreas, existe um variado leque de fornecedores para os diversos serviços. A 

secção responsável pela maior parte destas relações externas é a Despensa/Compras, uma vez 

que assegura a existência de todas as matérias-primas (ex: carne, peixe, bebidas, legumes, 

etc) necessárias para o bom funcionamento do hotel. Neste seguimento, é de referir que o 

hotel trabalha com cerca de 70 fornecedores ativos diários, dentro dos quais se incluem a 

Alfabares, A.L.Pires, Macro, Solbel, Viborel, entre muitos outros. Para além destes, existem 
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também os fornecedores esporádicos onde se destacada a empresa Euroconfort, que se 

apresenta como intermediário internacional, visando a confeção e aquisição de determinados 

materiais/produtos específicos (ex: canetas com logotipo do hotel, amenities colocados nos 

quartos, sacos, etc.) 

 

Produto 

O produto oferecido pelo Hotel Palácio Estoril é constituído por duas áreas fulcrais: 

Alojamento e Food & Bevarage (F&B).  

Alojamento: 1) O hotel é composto por um total de 161 quartos, 319 camas, sendo que os 

mesmos se encontram divididos em diversas tipologias, de modo a satisfazer diferentes 

clientes, com diferentes necessidades e poder de compra; 2) Os quartos estão decorados de 

acordo com a envolvente do hotel e possuem diversas facilidades, que variam de acordo com 

as tipologias existentes. A limpeza, higiene e manutenção dos mesmos salientam-se como 

aspetos fulcrais, sendo sempre revistos e assegurados antes do cliente fazer o check-in. 

F&B: 1) O hotel possui dois restaurantes e um bar – Terraço Bougainvillea, Grill Four 

Seasons e o Bar Estoril – que remetem a ambientes distintos, dando aos clientes opção de 

escolha. Os menus apresentados são elaborados de forma cuidadosa, atendendo aos gostos e 

características dos clientes, adaptados às diferentes épocas do ano e área geográfica de 

localização; 2) Para além do serviço de restauração, o hotel possui diversos menus já 

estipulados, para diversas ocasiões (ex: casamentos, jantares de grupo, almoços, celebrações, 

etc).  

Neste seguimento, salienta-se ainda o fato de existirem Packages, onde se conjuga o serviço 

de alojamento, catering e outras facilidades, de modo a reforçar a oferta existente. O serviço 

prestado é, de forma geral, de elevada qualidade, cuidadoso e refinado, reforçando a atenção 

individual dada aos clientes, com níveis de exigência e cortesia comuns a qualquer unidade 

hoteleira de 5 estrelas.  

 

Preço 

Os preços praticados no hotel variam consoante diversos fatores: sazonalidade, ocupação, 

nível de serviço, concorrência.  
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Em relação ao alojamento, o preço dos quartos varia entre os 130,00€ e os 350,00€. Por outro 

lado, aquando do estabelecimento de Contratos com outras empresas, são aplicados os preços 

TO (Tour Operator), sobre os quais poderá ser atribuída uma comissão. 

Relativamente ao F&B: 1) O valor de uma refeição completa num dos restaurantes do hotel 

ronda os 40,00€, por pessoa; 2) Os menus estipulados para as diversas ocasiões variam entre 

os 40,00€ e os 170,00€, por pessoa, sendo que os de valor mais elevado são direcionados para 

eventos como Casamentos, Batizados. 

O valor aplicado para os diferentes serviços, segue dois princípios chave: valores que o 

mercado está disposto a pagar e preço praticado pela concorrência direta. Para além destes 

aspetos, a área de F&B requer o cálculo do custo da matéria-prima (Food Cost), sendo um 

fator determinante para a determinação do preço de venda. A margem de lucro determinada 

(Gross Operating Profit) é de 30%, sendo que nem sempre há a possibilidade de ser aplicada. 

 

Local / Distribuição 

O hotel tem uma localização privilegiada e acessível, sendo possível chegar rapidamente a 

diversos pontos turísticos fulcrais (praias, Lisboa, aeroporto, Sintra, Cascais). 

Esta unidade hoteleira conta com o apoio de diversos canais de distribuição, tanto online 

como offline (Agências de Viagens, Tour Operadores). Para além dos mesmos, são utlizados 

canais de contacto direto com o cliente, através da Internet, tais como: Tripadvisor, 

Facebook, website do Hotel, entre outras plataformas online. 

 

Comunicação 

Existe uma elevada percentagem do orçamento total que é dispensada para a Comunicação do 

hotel. Assim, esta é realizada através dos seguintes instrumentos: 

 Publicidade: utilização da internet através de Redes Sociais (Facebook, Linkedin, 

Twitter), e websites relacionados com a área (revistas e jornais online, websites de 

classificação de empresas do setor hoteleiro, TripAdvisor, The Fork, Casamento 

Click, Casamentos.pt, entre outros). 
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 Merchandising: o hotel já implementou a oferta e disponibilização de diversos 

produtos onde consta a sua “marca” (logotipo e nome), reforçando o ambiente 

experimental que o envolve.  

 Relações Públicas: onde são englobadas tarefas tais como gestão do website, criação 

de brochuras e panfletos (presentes no hotel e distribuídos pelos mais adequados 

canais de distribuição), ações de captação de novos públicos, relação direta e 

personalizada com os atuais clientes. 

 Participação em Feiras e Eventos: tanto a nível nacional como internacional, para as 

quais são destacados diversos funcionários do departamento de Vendas & Marketing 

(ex: IBTM, AMEX, Fitur, ITB Berlim, IGTM (Golf), entre outras).  

 Marketing Interno: sinalética existente no hotel e locais próximos estratégicos, 

questionários de qualidade. 

Realça-se, ainda, a existência de uma empresa responsável pela comunicação e imagem do 

hotel, direcionada para o mercado nacional. (foco nos media e Imprensa “Côr de Rosa”), bem 

como o facto de serem estabelecidas Parcerias, Contratos e Acordos de Permuta com diversas 

empresas, de diferentes áreas (Agências e Tour Operators de Golf, Casino Estoril, 

Embaixadas, entre muitas outras). 

 

Processos 

Alojamento: 1) As reservas podem ser realizadas de diferentes formas, desde a utilização dos 

canais de distribuição online (Booking.com, Expedia Travel, Fastbooking, Voyage Prive, etc) 

ou de forma direta, via telefone ou presencial. Existe um processo de atendimento standard 

que engloba o fornecimento de diversas informações (confirmação de disponibilidade, 

valores, política de cancelamento, requisitos necessários para a confirmação da reserva), 

sendo finalizado com o envio da confirmação de reserva para o cliente; 2) Os processos de 

check-in e check-out, realizados na receção do hotel, englobam determinadas tarefas 

sequenciais. 

F&B: 1) A reserva de espaço para a realização de eventos segue, igualmente, um processo 

que, de forma geral, é sempre igual, iniciando-se com a confirmação de disponibilidade e 

envio da documentação adequada ao pedido, seguindo-se da definição de todos os detalhes 

relevantes para o evento; 2) A nível dos restaurantes, os clientes podem fazer reserva através 

do The Fork, via telefone, ou podem simplesmente aparecer no local.  
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Sendo um hotel dividido em várias secções, onde cada uma desempenha uma função 

específica, destaca-se o facto de existirem múltiplos processos diferenciados. Para melhor 

compreensão do aspeto anteriormente referido, foi desenvolvido um blueprint do serviço (ver 

anexo 23). 

 

Evidência Física 

O Hotel Palácio Estoril Golf & Spa é composto 161 quartos, 2 restaurantes, 1 bar, 9 salas e 

salões, piscina e jardim. Toda a sua decoração apresenta um estilo clássico e requintado, onde 

as cores quentes são predominantes, remetendo a ambiente de luxo e conforto. Existe um piso 

destinado a fumadores e um quarto adaptado a pessoas com deficiências motoras. Todos os 

elementos físicos são sujeitos a uma inspeção e manutenção diárias, de modo a assegurar a 

boa imagem deste estabelecimento. 

Os diversos departamentos que constituem o hotel possuem uniformes distintos, seguindo 

sempre a linha clássica e elegante, sendo fundamental que se encontrem sempre 

impecavelmente apresentáveis. A boa apresentação dos funcionários é, igualmente, uma 

exigência, uma vez que os mesmos representam a imagem do hotel e mantêm contacto direto 

com os clientes. 

As cartas e menus são elaborados cuidadosamente, seguindo o estilo base do hotel, e são 

sempre incorporados numa capa com o logotipo, nome ou imagem do hotel. A composição 

das cartas e menus é revista e atualizada periodicamente, de modo a ser cativante e apelativa, 

considerando sempre diversos fatores (ex: época do ano, tendências, tipo de cliente).  

A imagem do hotel é reforçada e realçada, estando presente em todos os canais de 

comunicação e distribuição. 
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5.3. Análise SWOT 

Na seguinte figura apresenta-se a Análise SWOT referente ao Hotel Palácio Estoril Golf & 

Spa, elaborada com base nas análises anteriormente efetuadas. 

 

Figura 4 - Análise SWOT 

 

 

5.4. Pressupostos 

O setor do Turismo vai continuar a crescer a um ritmo significativo, continuando a 

representar um forte peso na economia portuguesa. Os recursos naturais presentes em todo o 

país e, especialmente, na área geográfica onde se localiza o Hotel Palácio Estoril Golf & Spa, 

apresentam-se como uma mais-valia ao desenvolvimento do setor e, contínuo sucesso das 

empresas que aí se localizam. 

A baixa taxa de IVA aplicada ao alojamento (6%) e possível baixa da taxa de IVA aplicada 

ao setor da restauração (passando de 23% para 13%), apresentam-se como oportunidades 

para o setor em questão. 

Forças 

(Strenghts) 

Fraquezas 

(Weaknesses) 

 
 Localização 

 Edifício e Instalações 
 História e Envolvente 

 Qualidade de Serviço e Satisfação dos clientes 
 Reputação e Notoriedade 

 Serviços e Facilidades oferecidas 
 

 
 Dificuldade em adaptar-se às exigências 

modernas do presente (ex: novas 
tecnologias, presença online fraca) 
 Fraco sistema informático 

 Dimensão de alguns espaços do hotel 
 Pouca formação dos funcionários 

Oportunidades 

(Opportunities) 

Ameaças 

(Threats) 
 

 Atração de novos segmentos de mercado (maior 

aposta nos mercados emergentes) 
 Previsão de redução do IVA da restauração para 13% 
 Baixa taxa de IVA aplicada ao alojamento (6%) 
 Turismo como setor de elevada importância 
económica para o país e com crescimento esperado 

elevado 

 Tendência para maiores gastos com a estadia, ao invés 

de com a viagem 

 
 Forte Concorrência 

 Redução do poder de compra 
 Condições Climáticas e Fenómenos 

naturais 
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5.5. Objetivos e Estratégias de Marketing 

5.5.1. Objetivos de Marketing 

 Aumentar em 30% as receitas do hotel num período de tempo de 4 meses; 

 Atração de novos mercados turísticos – Mercados Emergentes (ex: Rússia, Emirados 

Árabes Unidas, China, Brasil); 

 Melhorar o posicionamento competitivo face à Concorrência Direta; 

 Melhoramento do Produto oferecido; 

 Melhoria do Sistema de Comunicação Interna; 

 Melhorar a presença online e Redes Sociais. 

 

5.5.2. Opções STP – Segmentação, Targeting, Posicionamento 

Os segmentos de mercado que mais relevância apresentam (Fig. 5) para o Hotel Palácio 

Estoril Golf & Spa, definem-se da seguinte forma: 

 

Segmento de Mercado 
Room Nights 

Variância % 
2013 2014 

Corporate Rate 751 811 + 60 + 8,00% 

Direct (Internet) 13370 15193 + 1823 + 13,63% 

Special Rate 73 52 - 21 - 28,77% 

Rack Rate 14 28 + 14 + 100,00% 

Groups (MICE) 7620 6432 - 1188 - 15,60% 

Groups (Golf) 324 729 + 405 + 125,00% 

Tour Operators Leisure 2865 3336 + 471 + 16,44% 

Tour Operators Golf 2299 2173 - 126 - 5,48% 

Todos os segmentos 29862 31568 + 1706 + 5,71% 

Figura 5 - Segmentos de mercado mais relevantes 

 

Dentro das tipologias acima descritas é ainda possível verificar a sua segmentação entre 

clientes nacionais/locais (turistas nacionais e/ou clientes que vivem perto do hotel mas que 

fazem questão de usufruir de estadias no mesmo, pela afinidade e conforto que sentem), e 
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clientes/turistas estrangeiros (clientes/turistas que viajam em lazer e/ou em negócio – ex: 

conferências, eventos corporate, etc). 

A oferta do hotel em referência direciona-se a um target elitista, com características 

específicas, transparecidas em: poder de compra acima da média, estilo clássico, gosto por 

requinte e luxo.  

Deste modo, o Hotel Palácio Estoril Golf & Spa mantem um posicionamento competitivo 

baseado em ideais como: 1) Oferta de elevada Qualidade de Serviço e Profissionalismo; 2) 

Preocupação com o bem-estar e satisfação do cliente; 3) Oferta de um produto diversificado, 

atrativo e apelativo para os segmentos de mercado para os quais atua. 

As principais associações na mente dos consumidores à marca “Hotel Palácio Estoril Golf & 

Spa” traduzem-se em elevada qualidade de serviço, conforto, beleza, unicidade. 

 

5.2.3. Vantagens Competitivas 

Apesar da densa concorrência direta existente, onde o público-alvo e estratégias seguidas são 

bastante semelhantes, o Hotel Palácio Estoril Golf & Spa apresenta diversos fatores de 

diferenciação, conferindo-lhe autenticidade, que se traduzem em vantagens competitivas: 

 Hotel caracterizado por uma vasta história, com 85 anos de existência, estando 

associado ao nascimento da localidade do Estoril. A sua história remonta à época da II 

Guerra Mundial, onde este mesmo estabelecimento acolheu diversas famílias reais e, 

tendo uma forte ligação com as histórias de espionagem vivenciadas. É ainda de 

realçar o facto deste hotel ter sido cenário de uma dos filmes de James Bond “007 – 

Ao serviço de sua majestade” onde alguns dos funcionários, que ainda hoje se 

encontram no hotel, participaram; 

 Edifício e Instalações; 

 A localização é privilegiada, com boas acessibilidades; 

 Toda a envolvente vivenciada no hotel; 

 Qualidade do Serviço (atenção e disponibilidade por parte dos funcionários) 

 

5.6. Estratégias e Táticas de Marketing-Mix 

Após todo o estudo e análise efetuada, através da aplicação de questionários aos clientes, 

entrevistas, observação direta e acesso a dados secundários, é possível definir diversas táticas 
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a implementar ao nível do marketing-mix (Fig. 6). Sendo que o Hotel Palácio Estoril Golf & 

Spa está englobado na vertente de Serviços, serão desenvolvidas táticas visando os 7 P’s.  

Produto 

 Reformulação de alguns quartos e personalização daqueles que têm nomes de figuras 

públicas; 

 Criação de uma Suite Presidencial; 

 Criação e colocação nos quartos de um Kit de Chás; 

 Implementação de elementos tecnológicos em todo o hotel; 

o Substituição das televisões existentes por ecrãs LCD, nos quartos e áreas públicas; 

o Luzes sensorias; 

o Aquisição de materiais audiovisuais para utilização em eventos e 

reuniões/conferências (projetor, equipamento de som, etc); 

 Reformulação e atualização da composição dos menus com maior regularidade; 

 Criação de uma “Dog Station”; 

 Construção de mais salas de reunião; 

 Criação de um bar exclusivo de Cocktails na piscina do Hotel. 

Preço 

 Melhoramento, renovação e inovação dos packages oferecidos (package Réveillon, Natal, 

Romântico, Wellness, Golf); 

 Criação de novos packages, com inserção de diversos serviços, visando a atração de novos 

mercados 

o Leisure Package – onde estaria inserido alojamento, um espetáculo no Casino 

Estoril, entrada numa discoteca próxima ao hotel, um jantar no restaurante Grill 

Four Seasons; 

o Luxury Package – onde estaria incluída estadia na melhor suite do hotel, com 

tratamento VIP à chegada, serviço de transfer, atendimento personalizado, carro 

de elevada categoria, refeições – destinado ao segmento de luxo, mercados 

emergentes, turistas com elevado poder de compra; 

o James Bond Package – onde estaria incluído alojamento, 1 Welcome Drink no 

Bar Estoril acompanhado pelo Sr. Diogo (funcionário da Portaria que entrou no 

filme realizado no hotel) onde seria falada um pouco da história do hotel, 1 jantar 

no restaurante Grill Four Seasons com ementa especial, 1 jantar no Casino Estoril. 

 Criação de menus do dia para os restaurantes; 

 Ligeiro aumento do preço dos quartos; 

 Reduzir as ofertas de contrato (ex: na estadia de 7 noites, oferta de uma – 7=6) nos meses 

de Julho e Agosto; 

 Ligeiro aumento dos valores aplicados aos clientes habituais;  

 Criação de ofertas sazonais, aplicadas via online, durante um curto período de tempo, mas 

de forma frequente, considerando a taxa de ocupação do hotel. 

Distribuição 

 Estabelecimento de novas relações e aquisição de novos distribuidores que atuem em 

novos mercados, com potencial; 

 Reforço ao nível dos canais de comunicação e distribuição da área dos Eventos, e mais 

especificamente, Casamentos; 

 Estabelecimento de contratos e parcerias com empresas de decoração e realização de 

eventos (Luísa Santos, Martins Alves, Charme & Paixão, Something Borrowed,etc). 

Comunicação 

 Definição de Branding Guidelines (Com base na definição da identidade, carácter da marca 
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do hotel, de modo a transparecer um equilíbrio na sua mensagem e essência, definir regras 

relacionadas com: utilização e colocação do logotipo, slogan, estrutura do website, 

processos de atendimento e contacto com o cliente, etc); 

 Formação ao nível de vendas diretas (ex: upselling); 

 Aplicação de sistema de CRM (Costumer Relationship Management); 

 Atualizar e operacionalizar as bases de dados de empresas e clientes já existentes. 

 

Publicidade 

 Reformulação do website oficial em termos de design (design mais prático, mais dinâmico, 

com aspeto moderno mas remetendo às origens do hotel, fácil utilização); 

 Tradução do website para francês e alemão; 

 Maior interação online com os clientes (ex: criação de concursos com oferta de 1 estadia ou 

uma refeição num dos restaurantes); 

 Realização de mailings para enviar para os contactos existentes nas bases de dados, a 

promover as promoções e eventos do hotel (ex: cocktail do cliente que é realizado durante 

o período de verão, promoções de dias especiais e épocas festivas – Dia do Pai, Dia Mãe, 

Natal, Páscoa, etc); 

 Criação e melhoramento de vídeos promocionais, para serem publicados no website oficial 

e redes sociais, de modo a promover os serviços e produtos do hotel de forma interativa e 

dinâmica, realçando a vertente histórica e misteriosa que envolve o mesmo; 

 Implementação de práticas ambientais e disponibilização do Relatório Ambiental Anual via 

online; 

 Reforço da presença nas redes sociais (Facebook, Twitter), com publicação e promoção 

dos eventos que decorrem, publicação de fotografias referentes aos eventos, divulgação das 

promoções aplicadas. Toda esta atividade deverá ser realizada em 5 línguas – português, 

inglês, espanhol, francês e alemão. 

 

Relações Públicas 

 Acompanhamento personalizado aos clientes VIP, com disponibilização 24 horas;  

 Envio de uma carta aos clientes VIP após a estadia no hotel, a agradecer a preferência, 

demonstrando interesse pela sua satisfação e desejo de regresso; 

 Comunicação especializada junto da imprensa. 

Marketing Interno 

 Reformulação do Sistema de Comunicação Interna do hotel: 

o Implementação de práticas motivacionais e recreativas: Criação do “Dia da 

Empresa” / Eleição do “Empregado do Mês” / Quadro de Sugestões;  

o Criação de uma plataforma de intranet, para estabelecer uma comunicação mais 

rápida e eficaz entre as diversas secções e colaboradores. 

 

Feiras e Eventos 

 Aposta na participação de Feiras relacionadas com a área dos eventos e Casamentos, bem 

como nos novos mercados e públicos que se pretende atingir, de modo a promover o 

produto do hotel (ex: IFTM Top Resa (França), Deluxe Weding Expo (Panamá), FITCuba 

(La Habana), Arabian Travel Market (Dubai), etc); 

 Criação de um dia para os media/imprensa, iniciado com Welcome Drink no Terraço do 

Salão Imperial ou no Jardim (em caso de bom tempo), seguido de uma visita ao hotel 

acompanhada por um funcionário de Departamento de Vendas e Marketing e oferta de 

almoço no Terraço Bougainvillea, onde os mesmo poderiam experimentar alguns dos 
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Figura 6 - Marketing-Mix 

 

pratos servidos. Este evento teria como principal objetivo a divulgação e promoção do 

hotel, em termos da sua oferta variada. 

 

Merchandising 

 Criação de elementos de merchadising, onde deverá estar incluído o logotipo e nome do 

hotel, para serem vendidos na tabacaria (ex: toalhas de praia, sacos/malas, agendas, 

estojos). 

Pessoas 

 Maior aposta na formação dos colaboradores; 

o Formação em termos de business inteligence para todos os colaboradores; 

o Formação em termos informáticos e utilização das plataformas de extranet, 

principalmente para os funcionários da Receção, Portaria e Vendas & Marketing; 

o Formação em termos de línguas; 

o Formação em termos de vendas e práticas de acolhimento; 

o Formação para os funcionários da Pastelaria, em termos de design e confeção das 

sobremesas (este fator é essencial sobretudo para a área dos eventos, uma vez que 

surgem diversos pedidos de Bolos de Noiva, Aniversário mais complexos e 

elaborados); 

 Renovação das equipas de trabalho, de modo a integrar um maior número de jovens;  

 Contratar uma ou duas pessoas especializadas em imprensa; 

 Contratar um chefe de bar; 

 Contratar um chefe de sala; 

 Promoção ou Contratação de Diretor de F&B. 

Processos 

 Estabelecimento de processos standard, principalmente para as áreas de contacto direto 

com o cliente (ex: Receção, Portaria, Restaurantes) levando a algumas alterações no 

Blueprint do serviço – já existe uma sequência lógica de processos a realizar. No entanto, 

os mesmos deveriam estar inseridos num guião, entregue a todos os funcionários, de modo 

a que seja definido um standard de serviço diretamente relacionado com a identidade do 

hotel e sua imagem de marca; 

 Estabelecer um processo claro e direto de comunicação interna, de modo a reduzir as falhas 

e aumentar a Qualidade do Serviço prestado. 

Evidências Físicas 

 Novas fardas para os funcionários da área da Receção; 

 Atualização e modernização dos menus dos restaurantes; 

 Renovação de algum mobiliário e áreas do hotel; 

 Aquisição de novos e mais materiais necessários para os eventos (elementos de decoração, 

diferentes tipos de cadeiras); 

 Criação de mais pontos de informação nos locais estratégicos do hotel (ex: informação 

relativa aos serviços e promoções a decorrer). 



Inês Barata Plano de Marketing – Hotel Palácio Estoril Golf & Spa  

 
 

36 

5.7. Planeamento, Implementação e Controlo 

5.7.1. Planeamento e Calendarização 

A calendarização abaixo representada para as ações e estratégias definidas em termos de 

Maketing-Mix (Fig. 7), terá início em Janeiro de 2016 e término previsto em Janeiro 2017, 

visando um período de médio-longo prazo, aproximadamente 1 ano, uma vez que alguns 

aspetos representam e requerem mudanças significativas e elevados gastos financeiros 

(podendo a calendarização alargar-se até ao final do ano de 2017, que não será representado 

no quadro abaixo). O quadro de calendarização segue uma sequência lógica, sendo que as 

primeiras atividades que surgem serão as aplicadas em primeiro lugar. Algumas das ações e 

estratégias estão assinaladas com “*”, significando que serão atividades repetitivas, aplicadas 

em diversas alturas do ano, mas com uma duração de curto-prazo (ex: promoções, flash sales, 

ações de formação). As atividades a que está associado um maior investimento financeiro e 

maior tempo para criação e aplicação serão, igualmente, assinaladas com “**”. 

Âmbito Ação / Estratégia 
Área 

Resp. 

2016 

2017  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Produto 

Construção/Criação, 

Melhoramento, 

Inovação** (1) 

Dir / 

Adm / 

Outs. 

 

            

Evid. Física 

Renovação e Aquisição de 

materiais e mobiliário** 

(2) 

Dir / 

Adm / 

Eventos 

 

            

Evid. Física 

Atualização e 

modernização dos menus 

dos restaurantes 

F&B 

 

    
 

   
 

   

Preço 

Ligeiro aumento no preço 

dos quartos* & Criação de 
Ofertas sazonais aplicadas 

via online* 

Dir/ 
V&M 

 

   
 

   
 

  
  

Pessoas 

Promoção, Contratação e 

Renovação de funcionários 

(3) & 

Maior aposta na formação* 

RH 

 

       
 

    

Produto 
Criação de um Kit de Chás 

para os quartos 

Dir / 

Seções 

Aloj. 

 

            

Produto 

Reformulação e 

atualização da composição 

dos menus com maior 

regularidade* 

F&B 

 

    
 

   
 

   

Evid. Física 

Novas fardas para os 

funcionários da área da 

Receção 

Dir 

 

            

Preço 
Criação de menus do dia 

para os restaurantes* 
F&B 
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Comunicação 
Definição de Branding 

Guidelines 
V&M 

 

            

Comunicação 

Formação ao nível de 

vendas diretas (ex: 

upselling) 

Dir / 

RH/ 

V&M 

 

            

Preço 

Melhoramento, renovação 

e inovação dos packages 

oferecidos e Criação de 

novos packages* (4) 

V&M 

 
 

   
 

   
 

   

Distribuição 

Reforço ao nível dos 

canais de comunicação e 
distribuição e aquisição de 

novas parcerias (5) 

V&M 

 
 

           

Evid. Física 

Criação de mais pontos de 

informação nos locais 

estratégicos do hotel 

V&M/ 

Rece./ 

Portaria 

 
 

           

Processos / 

Comunicação 

(Marketing 

Interno) 

Reformulação e 

estabelecimento de um 

processo claro e direto de 

comunicação interna 

Dir / RH 

 
 

           

Comunicação 

(Publicidade) 

Reformulação do website 

oficial em termos de 

design** 

 

V&M 

 
 

      
 

    

Comunicação 

(Publicidade) 

Tradução do website para 

francês e alemão 
V&M 

 
 

           

Comunicação 

Atualizar e operacionalizar 

as bases de dados de 

empresas e clientes já 

existentes 

V&M 

  
 

          

Comunicação 

(Publicidade) 

Maior interação online 

com os clientes e Reforço 

da presença nas Redes 

Sociais 

V&M 

  
 

          

Comunicação 
(Publicidade) 

Realização de mailings 

para enviar para as bases 
de dados existentes* 

V&M 

  
 

          

Comunicação 

(Publicidade) 

Criação e melhoramento 

de vídeos promocionais, 

para serem publicados no 

website oficial e redes 

sociais 

V&M 

  
 

          

Processos 

Estabelecimento de 

processos standard (para 

áreas de contacto direto 
com o cliente) 

RH / Dir 

  
 

          

Comunicação 

(Publicidade) 

Implementação de práticas 

ambientais e 

disponibilização do 

Relatório Ambiental Anual 

via online 

Dir / 

V&M 

   
 

         

Comunicação 

(RP) 

Aposta na participação de 

Feiras relacionadas com a 

área dos eventos e 

Casamento* 

V&M / 

Eventos 

   
 

    
 

    

Comunicação 

(RP) 

Comunicação 

especializada junto da 

imprensa* 

V&M 

   
 

    
 

    

Comunicação Criação de um dia para os V&M /    
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Figura 7 - Calendarização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2. Implementação e Controlo 

Após a definição das táticas e estratégias a desenvolver, é necessário definir a forma de 

controlar, avaliar e monitorizar as mesmas, de modo a medir o seu impacto e respetivos 

resultados. Neste sentido, o controlo das atividades de Marketing será efetuado da seguinte 

forma: 1) Realização de Auditorias (Auditoria de Perceções e Social Responsability); 2) 

Medição do volume de vendas, margem de lucro e aumento da percentagem de clientes; 3) 

Cada funcionário destacado para a implementação das táticas terá a responsabilidade de as 

acompanhar e garantir a sua correta implementação; 4) Realização e aplicação de 

questionários de satisfação aos clientes. 

(RP) media/imprensa Dir 

Comunicação 
Criação de elementos de 

merchandising 

V&M / 

Dir 

   
 

         

Produto 

Criação de um bar 

exclusivo de Cocktails na 

piscina do Hotel 

Adm / 

Dir / 

Outs. / 

F&B 

    
 

        

Comunicação 

(RP) 

Acompanhamento 

personalizado aos clientes 

VIP, com disponibilização 

24 horas* 

V&M / 

RP 

     
 

       

Comunicação 

(RP) 

Envio de cartas aos 

clientes VIP após a estadia 

no hotel* 

V&M / 

RP 

     
 

       

Preço 

Reduzir ofertas de 

contratos (ex: 7=6) & 

Ligeiro aumento dos 

valores aplicados aos 

clientes habituais 

Dir / 

V&M 

      
 

      

Comunicação 
Aplicação de Sistema de 

CRM** 

Todas as 

secções 

        
 

    

Legenda: Dir (Direção), Adm (Administração), Outs. (Outsorcing), V&M (Vendas & Marketing/Departamento 

Comercial, RH (Recursos Humanos), Rece. (Receção), Aloj. (Alojamento) 

(1) – Criação de uma suite presidencial / Reformulação de alguns quartos e personalização daqueles que têm 

nomes de figuras públicas / Criação de uma Dog Station / Construção de mais salas de reunião / 

Implementação de elementos tecnológicos em todo o hotel. 
(2) – Renovação de algum mobiliário e áreas do hotel / Aquisição de novos e mais materiais necessários para os 

eventos. 

(3) – Contratar 1 Chefe de Bar / Contratar 1 Chefe de Sala / Promoção ou contratação de Diretor de F&B / 

Renovação das equipas de trabalho (mais jovens) / Contratar 1 ou 2 pessoas especializadas em imprensa. 

(4) Melhoramento, renovação e inovação dos Packages oferecidos / Criação de novos Packages, com inserção de 

diversos serviços, visando a atração de novos mercados 

(5) - Estabelecimento de contratos e parcerias com empresas de decoração e realização de eventos / 

Estabelecimento de novas relações e aquisição de novos distribuidores que atuem em novos mercados, com 

potencial / Reforço ao nível dos canais de comunicação e distribuição da área dos Eventos, e mais 

especificamente, Casamentos. 
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5.7.3. Orçamentação 

Para o Plano de Marketing desenvolvido o orçamento apresentado (Fig. 8) tem por base 

valores de referência (anexo 24), apresentados em projetos anteriormente desenvolvidos, e 

revela-se como um investimento sustentável, visando melhorias em termos da performance 

do hotel, com equilíbrio em termos dos gastos financeiros aplicados. 

 

Orçamento Estimado para Estratégias/Ações de Marketing e Comunicação  

(incluindo os 7 P’s do marketing-mix) 

1,5 Milhão€  

Considerando que 1,5 Milhão é referente a 100% do Orçamento Estimado, prevê-se a seguinte 

repartição percentual (com base nas estimativas dos valores apresentados pelo hotel) (ver anexo 

24): 

 Produto – 30% 

 Preço – 20% 

 Distribuição – 10% 

 Comunicação – 30% 

 Pessoas – 5% 

 Processos – 2,5% 

 Evidências Físicas – 2,5% 

 

Figura 8 - Orçamento Estimado para marketing-mix 
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6. Conclusões, Limitações e Investigação Futura 

O Hotel Palácio Estoril Golf & Spa conta com uma vasta história que sustenta, em grande 

parte, a sua imagem de marca e notoriedade no mercado. No entanto, com o desenvolvimento 

da atividade turística na região onde se insere, bem como com o aumento consequente da 

concorrência, o hotel tem vindo a enfrentar diversos obstáculos, sendo que um dos seus 

principais problemas na atualidade é o facto de não conseguir acompanhar os preços médios 

de venda estabelecidos. Para além dos fatores externos, o hotel apresenta uma relevante falha 

no que diz respeito à Comunicação Interna, sendo este um aspeto em destaque uma vez que 

compromete a qualidade do serviço prestado e respetiva satisfação dos clientes. 

Neste seguimento, o estudo desenvolvido revelou-se bastante enriquecedor, não só pela mais-

valia que apresenta para o hotel, mas também por realçar e transparecer a importância, cada 

vez mais acrescida, que o setor do Turismo incorpora. Por um lado, demonstra a perspetiva 

do cliente, através da análise SERVQUAL, adaptada à indústria do Turismo e Hotelaria, e 

por outro uma perspetiva interna, através das entrevistas realizadas aos colaboradores do 

hotel. Deste modo, o Plano de Marketing proposto objetiva uma melhoria dos principais 

pontos fracos, num período de médio-longo prazo, visando o reforço da presença do Hotel 

Palácio Estoril Golf & Spa no mercado, bem como uma melhoria em termos das metas 

orçamentais definidas. É igualmente prevista uma melhoria e inovação em termos do produto 

oferecido, bem como maior aposta nas estratégias de Marketing e Comunicação 

estabelecidas, de modo a fazer face às ameaças que a envolvente externa proporciona. 

Com a massiva concorrência e grande dificuldade de diferenciação existente, é fundamental 

que o produto oferecido seja, constantemente, revisto e melhorado de modo a adaptar-se às 

novas exigências do mercado e consumidores. Neste sentido, algumas das ações propostas 

baseiam-se na criação e melhoramento de diversas áreas do hotel, como por exemplo a 

criação de uma suite presidencial, mais salas de reunião e, ainda, de uma “dog station”.  

São, igualmente, propostas ações que visam a melhoria das duas principais problemáticas que 

o hotel enfrenta na atualidade. Em primeiro lugar, destacam-se ações como a definição de um 

processo claro e direto de Comunicação Interna, através da criação de uma plataforma de 

intranet, bem como a implementação de práticas recreativas e motivacionais, de modo a 

dissuadir as falhas existentes ao nível da Comunicação Interna, uma vez que este se apresenta 

como um aspeto em destaque. Em termos de pricing, destaca-se a criação de novos packages 

com inserção de diversos serviços, uma redução de ofertas em épocas altas e, ainda, um 

ligeiro aumento do preço aplicado a clientes habituais, visando um melhoramento do 
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posicionamento competitivo deste estabelecimento face aos concorrentes diretos, levando a 

que o mesmo consiga atingir os preços médios de venda e metas orçamentais definidas. 

De modo a que o plano proposto se demonstre vantajoso e que consiga ser aplicado com 

sucesso, é necessário que toda a equipa que compõe este estabelecimento tome consciência 

das principais problemáticas existentes, assim como da forte necessidade de mudança que é 

transparecida. Os elementos da equipa de Administração e Gestão do hotel assumem um 

papel fulcral no que diz respeito à viabilidade do presente projeto.  

Futuramente e, num período de médio-longo prazo, o Hotel Palácio Estoril Golf & Spa 

deverá rever as estratégias de Marketing e Comunicação, de modo a efetuar alguns ajustes, 

adaptando-se às constantes alterações da envolvente externa, por meio de Auditorias de 

Marketing, seguindo-se do desenvolvimento de uma renovação do Plano. A procura de novas 

oportunidades e de novos segmentos deverá estar sempre presente, levando a um constante 

crescimento e melhoria dos resultados. A inovação e renovação do produto oferecido deverá 

apresentar-se como processo sistemático e contínuo. Após o desenvolvimento do Plano de 

Marketing, segue-se a realização Plano de Comunicação Integrado, onde deverá existir 

coerência entre ambos os projetos. A constante monitorização e avaliação de todo o processo 

de implementação é uma necessidade acrescida, devendo-se destacar determinados 

funcionários, das diversas seções envolvidas, para a execução de tal função de forma 

sistemática. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Conteúdo de um Plano de Marketing (adaptado de Kotler, Armstrong, , Saunders, 

& Wong , 1999, p.112) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECÇÃO PROPÓSITO 

Sumário Executivo Apresenta um breve resumo do plano, para uma rápida 

avaliação por parte da gestão. 

Situação atual de Marketing Corresponde à Auditoria de Marketing que fornece 

informações relativamente ao mercado, produto, 

concorrência e distribuição 

Análise SWOT Identifica os principais pontos fortes e fracos da empresa, 

bem como oportunidades e ameaças relativamente ao 

Produto. 

Objetivos específicos Define os objetivos da empresa em relação às vendas, quota 

de mercado e lucro, bem como os aspetos eu poderão afetar 

estes mesmos objetivos. 

Estratégia de Marketing Apresenta a abordagem de Marketing que será utlizada de 

modo a atingir os objetivos do Plano. 

Programas de Ação Apresenta especificamente o que será feito, quando, como e 

quanto irá custar. 

Orçamento Representa uma Demonstração de Resultados (custos vs. 

Lucro) que prevê os resultados financeiros esperados do 

Plano. 

Controlo Indica como será controlado o progresso do Plano. 
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Anexo 2 - Os 10 Passos do processo do planeamento de marketing estratégico (adaptado de 

McDonald, 2008, p.39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 – O processo de planeamento de Marketing (adaptado de Wood, 2010, p.5) 
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Anexo 4 - O Processo de planeamento de Marketing (adaptado de Westwood, 2006, p.8) 

 

 

Anexo 5 - Plano de Marketing Estratégico para a Indústria do Turismo (adaptado de Edgell, 

Ruf, & Agarwal, 2000) 
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Anexo 6 - Inquérito de Qualidade do Serviço aplicado aos hóspedes do Hotel Estoril Palácio, Golf 

& Spa, durantes os meses de Abril e Maio de 2015 – Modelo SERVQUAL, adaptado à Indústria 

Hoteleira (versão portuguesa) 
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Anexo 7 - Guião da Entrevista 
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Anexo 8 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Exportações do Setor do Turismo (Governo de Portugal, 2013) 

 

 

Anexo 9 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Tendências em termos de números de viagens realizadas e duração (Turismo de 

Portugal, 2007) 
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Anexo 10 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Tendência em termos de organização da viagem (Turismo de Portugal, 20007) 

 

 

Anexo 11 - Alteração dos Modelos de Negócio, proporcionado pelo desenvolvimento 

Tecnológico (Turismo de Portugal, 2007) 
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Anexo 12 - Receitas do Turismo Online (Turismo de Portugal, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Receitas do Turismo Online (Turismo de Portugal, 2007) 

 

Anexo 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 5, 6, 7 e 8 – Setor do Turismo (AICEP, 2015b) 
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Anexo 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 - Clientes Repetitivos (Resultados do Inquérito aplicado aos clientes) 

 

Anexo 15 - Comentários de Clientes no TripAdvisor 

“Idílico” 

“Hotel histórico. Parece que estamos num Palácio (e estamos mesmo). É maravilhoso 

passear pelas suas salas e contemplar a decoração e todos os pormenores históricos. 

Staff altamente qualificado. 

Vale a pena visitar” 

(Dezembro 2014) 

 

“Óptima localização e um serviço espectacular” 

“Extremamente bem localizado, em frente ao jardim do Casino e com vista para a baía de 

Cascais, além de ter um serviço impecável, possui muita história que pode ser vivenciada nos 

seus diversos ambientes. Durante a estadia, não deixe de conhecer o bar do hotel, onde Ian 

Fleming se inspirou para escrever os livros de James Bond.” 

(Fevereiro 2015) 

“O melhor 5*” 
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“Tanto o interior como o exterior do hotel tem uma aparência mítica. Serviço excepcional e 

profissional como é esperado num hotel deste calibre. Um dos melhores pequenos-almoços 

de sempre. A visitar com bom tempo para se poder aproveitar a excelente piscina.” 

(Março 2015) 

 

“Excelente em todos os níveis” 

“Este hotel é um requinte, tem uma história fascinante, o concierge é excelente, os quartos 

são muito agradáveis, a piscina impecável, e o bar faz o perfect dry Martini. 

Foi uma semana de luxo que foi iluminada pelo sol característico desta zona.”  

(Abril 2015) 

 

 

Anexo 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Duração das Estadias (Resultados do Inquérito aplicado aos clientes) 

 

 

 



Inês Barata Plano de Marketing – Hotel Palácio Estoril Golf & Spa  

 
 

57 

Anexo 17 

 

 

Gráficos 11 e 12 – Avaliação da qualidade do serviço do hotel e satisfação dos clientes 

(Resultados do Inquérito aplicado aos clientes)  

 

 

Anexo 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 – Classificação da relação qualidade / preço providenciada pelo hotel (Resultados 

do Inquérito aplicado aos clientes) 
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Anexo 19 

 

 

Gráficos 14 e 15 - Intenções de recomendação e regresso ao hotel (Resultados do Inquérito 

aplicado aos clientes) 

 

Anexo 20 
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Gráficos 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 - Dimensão “Sentimentos” (Resultados do Inquérito 

aplicado aos clientes) 

 

Anexo 21 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23 - Comparação da qualidade do serviço prestado no Hotel Palácio Estoril Golf & 

Spa com outros hotéis (Resultados do Inquérito aplicado aos clientes) 
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Anexo 22 - Estrutura Organizacional do Hotel Palácio Estoril Golf & Spa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 23 - Blueprint do Serviço de Alojamento & Blueprint do Serviço F&B 

Blueprint do Serviço de Alojamento 
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Blueprint do Serviço de F&B  
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Anexo 24 – Vendas e Orçamento Anual Estimado 

Vendas 2014/2015  

 2014 2015 

Vendas Alojamento* 1.436.487,18€ 1.822.007,17€ 

Vendas F&B* 1.058.712,62€ 1.337.950,54€ 

Vendas Totais* 2.615.634,85€ 3.332.625,84€ 

*Os valores apresentado são reais e representativos ao período ente 1 de Janeiro e 21 de Junho, dos respetivos 

anos 

Orçamento Anual Estimado 2015  

Orçamento Anual Estimado 2015 

 TOTAL 

Receita Operacional 

(Quartos; Comida; Bebida; Telefones; 

Outras Receitas) 

 

7.331.718€ 

Custos Operacionais 

(Quartos; Comida; Bebida; Telefones; 

Outras Receitas) 

4.585.200€ 

Lucros Operacionais 

(Quartos; Comida; Bebida; Telefones; 

Outras Receitas) 

Receitas Operacionais Brutas 

 

2.746.518€ 

Outros 

Administração do Hotel (1) 

Administração do Hotel (2) 

Vendas, Publicidade e Promoção 

Manutenção e restauração 

Gastos Gerais 

Energia 

Gastos de Propriedade / Subsídios 

 

524.600€ 

629.000€ 

430.000€ 

473.000€ 

0€ 

381.000€ 

4.420€ 

TOTAL 2.442.020€ 

G.O.P (Lucro Operacional Bruto) 304.498€ 

Depreciação 1.287.032€ 

LUCRO OPERACIONAL DO HOTEL -982.534€ 

 


