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                                                         A cortesia é a companheira inseparável da virtude 
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Resumo  

A cortesia está presente nas nossas vidas, dissolvida no nosso dia-a-dia tanto que por 

vezes nem damos por ela. É um recurso linguístico natural que existe praticamente 

desde que o homem comunica de forma mais ou menos sofisticada, e que surge da 

necessidade de aproximar as pessoas muitas vezes afastadas pela distância entre os 

estratos sociais existentes na sociedade atual.  

A cortesia suaviza, a cortesia aproxima. 

Nesta dissertação vamos entrar no dia-a-dia de uma unidade hoteleira de cinco 

estrelas, de luxo, e avaliar de que forma a cortesia é partilhada entre os profissionais 

que trabalham na receção do Vidago Palace Hotel e os clientes, quer seja durante o 

atendimento de chamadas externas ou internas, quer seja no atendimento direto ao 

durante o ato check in, check out ou outra situação/ interação de diálogo entre o 

rececionista e o cliente. 

 

Palavras-chave: Cortesia; Delicadeza; Comunicação; Hotelaria; Receção; Qualidade 

de Serviço; Fidelização; 
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Abstract 

Politeness is present in our daily routine, is so well dissolved that sometimes we don’t 

even notice it. It is a natural linguistic resource that exists practically since man 

communicates in a more or less sophisticated way, and which arises from the need to 

bring people often separated by the distance between the social strata existing in the 

current society. 

Politeness smoothes, politeness approximates. 

In this dissertation we will enter into the day-to-day life of a five-star luxury hotel, 

and evaluate how the courtesy is shared between the professionals who work at 

Vidago Palace Hotel’s reception and the clients, whether during internal or external 

calls, check in and check out or other situation /interaction between the receptionist 

and the client. 

 

Keywords: Politeness; Delicacy; Communication; Hospitality; Receiving; Service 

quality; Loyalty; 
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Introdução 

 

Falar da aplicabilidade do princípio da cortesia no mercado hoteleiro, sobretudo no 

mercado hoteleiro de luxo, é também falar de poder vender mais ou vender menos, 

potenciar os lucros do hotel, fidelizar clientes e gerir as reclamações através de 

técnicas de cortesia que quando bem aplicadas podem ser decisivas no sucesso de 

uma unidade hoteleira. 

Em todos os hotéis em geral e nos de cinco estrelas em particular a cortesia é um ato 

constante sempre que existe interação do cliente com um funcionário do hotel e vice-

versa. Mas é algo do dia-a-dia e não apenas deste ramo de negócio em particular. 

O turista que procura um hotel de cinco estrelas para se alojar além de procurar um 

sítio para pernoitar, almeja também encontrar um serviço de excelência que o trate 

com distinção. Ambiciona também a atenção ao detalhe em todos os seus pedidos, a 

personalização do serviço e o máximo conforto, a ser proporcionado quer pelas 

instalações do hotel, que têm de ter qualidade, quer pelos funcionários que nele 

prestam os seus serviços, que têm de ser disponíveis e prestáveis.  

Neste trabalho primeiramente irei descortinar o princípio da cortesia fazendo uma 

passagem pelo estado da arte, buscando “alimento” científico em obras de 

investigadores de renome na área, indispensáveis, sendo que “Politeness” de 

Penelope Brown and Stephen C. Levinson e “The Pragmatics of Politeness” de 

Geoffrey Leech são duas das mais importantes. Assim possibilita-se ao leitor entrar 

no estudo de caso, já com noção dos conceitos de raiz.  

Após esta introdução ao estado de arte falaremos um pouco sobre o hotel onde 

decorrerá a investigação: o Vidago Palace Hotel.  

A escolha recaiu sobre este hotel em particular pelo facto de ter experiência 

profissional na empresa como colaborador e assim ter conseguido de forma presencial 

observar e experienciar atos oratórios entre o locutor, no caso deste estudo, o 

rececionista, e o alocutário, o cliente.   
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O Vidago Palace Hotel é um hotel de referência a nível nacional e internacional. De 

cinco estrelas, de luxo, com instalações esplendorosas, modernas e com colaboradores 

preparados para receberem os hóspedes com o maior profissionalismo e proporcionar-

lhes experiências únicas do início até ao final da sua estadia.  

  Após uma apresentação do hotel, para que possam saber um pouco mais sobre quais 

os serviços que oferece e também quais as condições de que dispõe no que às 

instalações diz respeito, entrarei no tema e darei destaque naturalmente à secção sob a 

qual vai recair esta investigação, que é a receção.  

Depois do impacto visual que causa a imponente fachada do hotel logo à chegada, 

cabe aos elementos da receção, sejam eles bagageiros, trintanário, concierge ou 

rececionistas a função de fazer com que o hóspede tenha uma primeira impressão 

positiva e de resto muito importante acerca do hotel. A experiência do hóspede do 

Vidago Palace começa ali. 

Após explicar de que forma funciona a receção do Vidago Palace Hotel darei então 

destaque à aplicabilidade da cortesia na relação cliente/rececionista analisando atos 

ilocutórios, apresentando gráficos e tabelas com os resultados dos inquéritos e 

formulários feitos durante esta investigação.  

Tentarei sobretudo expor ao leitor de que forma é que os atos de cortesia interferem 

na rotina do dia-a-dia da vida profissional do rececionista, e também de como estes 

atos podem interferir na qualidade do serviço e na opinião final que o cliente tece 

sobre a sua estadia, quer esta opinião fique guardada apenas para si ou seja exposta 

em sites como a Booking, a Trip Advisor, ou nos próprios canais do hotel no 

Facebook, Instagram e etc.  

Nos tempos que correm, uma falha no serviço pode significar a perda do cliente, visto 

que o desenvolvimento das ferramentas de comunicação possibilitou às pessoas que 

procuram esse tipo de serviços fazer uma primeira apreciação do hotel onde 

pretendem ficar alojados consultando esse tipo de canais onde podem ler as críticas de 

várias pessoas que já passaram por lá e este fator vem mexer um pouco com a 

intangibilidade do turismo, onde testar implica consumir. Como existe a possibilidade 

do potencial cliente obter informações, por vezes detalhadas, acerca de outras 
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experiências, a pessoa que consulta antes de testar já tem dados suficientes para saber 

pelo menos se vale a pena ficar alojado nesse hotel e se este corresponderá às suas 

expectativas. 

A hotelaria de luxo e a cortesia são indissociáveis. Sobrevivem de mãos dadas, 

nascendo do seu enlace natural a qualidade do serviço.  

 

Falando em qualidade de serviço, podemos considerar que é sobretudo desta que se 

constrói o bom nome de um hotel. É muito importante que o cliente saia satisfeito. 

Durante estes anos em que estive como rececionista no Vidago Palace Hotel não 

foram poucas as vezes em que um cliente satisfeito com a sua estadia referiu durante 

o check out que voltaria novamente e que ia recomendar o hotel. Muitas vezes 

fizeram-no até sem o rececionista ter ainda colocado a questão chave: “Como correu a 

sua estadia?”.  

Fazem-no porque estão agradados e satisfeitos, e sentem vontade de retribuir o 

esforço e reconhecer o mérito de toda a equipa que trabalhou para que a sua 

experiência fosse a melhor possível, superando as suas expectativas.  

Até nesta atitude do turista/hóspede satisfeito existem questões de cortesia, de trato e 

de face, que mais à frente analisaremos com maior detalhe. 
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1. – Problemática, Justificativa e Metodologia 

 

1.1.– Problemática e justificativa 

A dissertação de mestrado “O princípio da cortesia na relação cliente-rececionista 

num hotel de 5 estrelas – O caso do Vidago Palace Hotel” vem da vontade de 

desenvolver mais aprofundadamente o tema da cortesia e também deixar um trabalho 

válido para que profissionais da área e também estudiosos, investigadores ou outros a 

ele possam recorrer sempre que a acharem útil. 

Tal como o título da dissertação sugere, este trabalho de investigação vai abordar o 

tema da cortesia, especificamente a sua aplicabilidade nos hotéis de 5 estrelas, mais 

concretamente no Vidago Palace Hotel durante as interações que o cliente tem com o 

rececionista e vice-versa.  

A vontade de fazer este trabalho resulta também da necessidade de dar resposta a 

algumas questões que, como profissional da área, me surgiram diversas vezes e me 

despertaram a curiosidade para tentar perceber de que forma o rececionista pode 

comunicar com o cliente de maneira a maximizar o sucesso para a obtenção de uma 

opinião positiva final deste acerca do hotel, visto que por vezes existem falhas, por 

qualquer motivo, por vezes fora do controlo dos profissionais, outras vezes por falhas 

de comunicação dos mesmos. 

Para além de um estudo ao estado da arte é também objetivo perceber de que forma e 

com que técnicas de cortesia o cliente do Vidago Palace Hotel comunica com o 

rececionista pelos vários meios possíveis: presencialmente, por telefone ou por email. 

Este tipo de interação cliente/rececionista é passível de estudo tal como qualquer 

outro contacto entre duas ou mais pessoas, sendo que nas relações sociais que existem 

entre dois ou mais indivíduos, cada um deles procura a aceitação no interlocutor. Tal 

como refere Gonçalo Fernandes no seu artigo “O Princípio da cortesia em português 

europeu”: “Em cada um desses contactos, o locutor procura causar uma imagem 

positiva no seu interlocutor, de modo a ser aprovado por ele. Quanto mais positiva for 

essa imagem, mais os outros a aceitarão.” (Fernandes 2010:1)  
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1.2.– Metodologia  

Para que fosse possível a elaboração desta dissertação de mestrado foi necessário 

recorrer a métodos de investigação que visaram a obtenção de dados que permitissem 

chegar a conclusões e também dar resposta às questões resultantes da problemática.  

O facto de à altura da realização desta dissertação desempenhar funções como 

rececionista no Vidago Palace Hotel, possibilitou fazer um estudo de campo bastante 

eficaz e experienciar diretamente com o cliente diversas situações de interação, que 

me permitiram formular uma opinião pessoal gerada através da repetição de diversas 

situações. 

Foram realizados inquéritos aos colegas para a obtenção de dados das suas interações 

com o cliente e também foram recolhidos outros dados importantes com a ajuda da 

restante equipa de rececionistas e da equipa de reservas. De entre essa recolha de 

dados resultou um conjunto de informação importante para perceber de que forma o 

cliente interage com o rececionista nas mais diversas situações, quer seja por telefone, 

por email ou presencialmente.  

Farei um breve resumo então dos inquéritos realizados.  

Um deles foi feito com o intuito de conhecer a experiência profissional dos 

rececionistas/bagageiros que desempenham (à altura da realização do mesmo), 

funções no Vidago Palace Hotel e também algumas das suas experiências tendo em 

vista as diversas interações e a relação com o cliente. 

Foi feita também recolha de dados, de várias trocas de emails entre o cliente e o 

departamento de reservas para perceber de que forma e em que quantidade este usava 

expressões básicas de cortesia, tais como por exemplo as palavras: “Obrigado”, 

“Muito Obrigado”, “Obrigadíssimo” ou “Por favor”. Também nos foi possível saber, 

através desta recolha de dados, a quantidade de vezes em que o cliente iniciou a 

conversa ou se despediu formalmente. Eu digo “ nos foi possível saber”, porque tive a 

ajuda de colegas que prestaram sem dúvida um enorme contributo para esta 

dissertação.  
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2. Organização estrutural 

 

Para que se possa fazer uma introdução ao tema será feita inicialmente uma 

abordagem ao estado da arte. Serão explicados os “conceitos chave” do princípio da 

Cortesia e naturalmente referenciados os resultados de estudos de alguns dos 

investigadores que trabalharam esta temática.  

Será descortinado o conceito do princípio da cortesia, estratégias de cortesia, as 

definições de “cortesia positiva” e “cortesia negativa”.  

O conceito de “face” será também abordado, tais como os “face threatening acts” 

positivos e negativos de Brown e Levinson.  

Feita a introdução ao tema pendular do trabalho falarei, ainda que de forma sucinta, 

do Vidago Palace Hotel para que se possa ficar com uma ideia daquilo que são as 

instalações do hotel, os serviços de que dispõe, o tipo de cliente que o procura e o 

espaço onde vai decorrer a investigação.  

O local onde decorreu grande parte da recolha de dados para esta dissertação foi na 

receção do hotel. Falarei sobre o seu modus operandi e aqui darei especial atenção aos 

atos de fala quer estes sejam as conversas de soft talk ou os que têm em vista o 

cumprimento dos standards do hotel. 

Após esta apresentação do hotel e da receção será dado enfoque às diversas formas de 

protocolo e atendimento ao cliente na receção do Vidago Palace Hotel, onde será 

transcrita uma conversa modelo com um cliente, para de seguida descortinar as 

estratégias utilizadas pelo rececionista. Os tratamentos honoríficos serão também 

abordados desde como tratar os cidadãos comuns, até àqueles que desempenham 

cargos altos na sociedade, tais como o do Presidente da República ou o Primeiro-

ministro.  

Por fim entrarei na fase central desta investigação, que passa pela apresentação dos 

dados obtidos dos inquéritos, do trabalho de campo e da consequente formulação de 

opinião.  
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3. Objetivos  

  

O objetivo deste estudo passa por responder a algumas questões cujas respostas serão 

importantes para quem trabalha na área da hotelaria e também para todos os que 

investigam sobre este tema e podem desta forma ter mais alguma matéria que possa 

ajudá-los a responder a novas questões. 

 

Algumas das questões base serão por exemplo: 

 

- Qual a influência da comunicação na relação do cliente com o rececionista e vice-

versa? 

- Qual a influência da cortesia na satisfação final do cliente? 

- Como é utilizada a cortesia durante um check in ou check out? 

- Como é utilizada a cortesia no atendimento telefónico na receção? 

 

 

 

 

        4. – O princípio da cortesia – Considerações gerais 

 

A cortesia é algo que utilizamos diariamente, pese embora muitas vezes, seja algo tão 

natural que nem damos conta de que estamos constantemente a fazê-lo durante as 

diversas interações que temos com outras pessoas.  
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Não é incomum confundir cortesia com educação, pois elas de certa forma são 

indissociáveis. Ser cortês também significa ser educado. No fundo é um garante da 

aceitação pelo outro nas relações interpessoais.  

Não obstante, também se pode afirmar que existe algum estímulo para que as pessoas 

utilizem a cortesia no seu dia-a-dia e esse estímulo pode passar por serem aceites pelo 

seu semelhante. 

Geoffrey Leech (2014:4) refere no entanto que: 

A first point – a fairly obvious one – is that politeness is not obligatory.    

People can be nonpolite: they normally will not behave politely unless there 

is a reason to be polite (even if the reason is somewhat vague, such as 

following convention).  

As interações sociais dos indivíduos são uma constante e para que a convivência seja 

possível existindo aceitação de parte a parte é necessário existir respeito pela opinião 

do próximo, mesmo que se concorde ou discorde da mesma. Isto claro, falando de 

dois indivíduos que queiram ter uma convivência saudável e solidificar relações. 

Como é o caso por exemplo de duas pessoas que sejam amigas, de familiares, de 

casais, colegas de trabalho, clientes, etc.  

Podemos ainda aqui neste último ponto estabelecer uma diferença entre as interações 

que resultem de um contexto profissional, como o que vai ser debatido mais 

aprofundadamente nesta dissertação ou aquelas que resultam de interações menos 

formais, como as que são feitas entre familiares ou amigos.  

Existem obviamente diferenças neste sentido, até porque a proximidade que duas 

pessoas têm uma com a outra vão ser determinantes na forma como ambas vão 

interagir.  

Segundo Goffman (1967:5), todas as pessoas precisam de preservar o seu território e 

a sua face, que se pode perder ou ganhar: 
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The term face may be defined as the positive social value a person 

effectively claims for himself by the line others assume he has taken during a 

particular contact. Face is an image of self delineated in terms of approved 

social attributes. 

 

Quanto ao território entenda-se que este representa o espaço corporal, temporal, 

espacial, de bens materiais, entre outros.  

Em cada ato de diálogo entre duas pessoas é constante a busca pela aprovação do 

outro e para que seja possível negociar durante uma conversa, no fundo negociar a 

razão, ou a validade da opinião, é necessário que se exponha na conversa um qualquer 

conflito ou divergência, pois será a partir daqui que se tentará chegar a um acordo.  

Logicamente que a relação entre os interlocutores e a distância social ou profissional 

que eles têm entre si, pode ser decisiva na forma como a cortesia vai ser aplicada, pois 

é esta que vai modificar essa distância, encurtando-a, de forma que seja possível 

existir uma consequente aproximação durante o ato locutório. 

Leech (1983), diz que a relação entre os interlocutores impõe seleções determinantes 

no que diz respeito ao significado, e é através da cortesia que se regula a distância 

social existente.   

Sempre que existe um diálogo entre duas pessoas, ou qualquer outra interação é 

implícita a cortesia.  

Vejamos por exemplo um simples diálogo entre uma mãe e a sua filha, de dezasseis 

anos, num diálogo cotidiano em que a forma como a filha fala é reprovada pela mãe e 

desta forma a primeira não consegue atingir o seu objetivo final. 

 

Filha: - Mãe hoje vou sair com a catarina, venho às duas da manhã, ok? 

Mãe: Quem é a Catarina? Às duas da manhã? Nem penses. 

Filha: Vou e ponto! 
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Mãe: Então agora é que não vais mesmo!     

 

Neste discurso em particular a mãe, responsável pela educação da filha e, neste caso, 

o elemento com poder de decisão no diálogo, não responde positivamente ao pedido 

da sua filha pela forma como esta faz o pedido. A distância que separa a mãe e a filha 

neste diálogo prende-se em primeiro lugar pelo papel tutelar que tem a mãe, 

reconhecido pela sociedade em geral e também como sendo o elemento mais velho no 

diálogo. Ou seja, a filha informou apenas a mãe de que iria sair sem ter pedido a sua 

permissão. Desta forma a mãe não viu o seu “estatuto de mãe” reconhecido pela filha.  

Talvez fosse mais provável o pedido ser aceite de fosse elaborado da seguinte forma:  

 

1 - Filha: Mãe posso sair com a Catarina hoje à noite? 

2 - Mãe: Quem é a Catarina? 

3 -Filha: É uma amiga do liceu. Conheci-a há cerca de duas semanas. Quando me 

fores levar posso apresentar-ta! 

4 -Mãe: Está bem. Vou buscar-te à meia-noite. 

5 -Filha: Os pais da Catarina vão buscá-la às duas da manhã. Eu não queria deixá-la 

sozinha até essa hora. Podes ir buscar-me a essa hora? 

6 -Mãe: Está bem. Às duas vou buscar-te. 

 

Na fala 1 a filha pede à mãe educadamente para sair, não pondo em causa o seu 

“estatuto de mãe”, e ao mesmo tempo diz-lhe também com quem vai, reforçando a 

confiança da mãe. Na fala 2 a mãe quer saber quem á a Catarina, e seguidamente, na 

fala 3, a filha diz à mãe quem é, e para reforçar ainda mais a confiança assegura-lhe 

que a pode conhecer. Após o pedido, a mãe dá a sua aprovação final, mas impõe uma 

hora de chegada. A filha dá um motivo válido para ficar até mais tarde, que é também 

aprovado pela mãe.  
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Desta forma, tendo a mãe visto o seu estatuto reconhecido pela filha, e não se tendo 

sentido desautorizada, foi mais simples a obtenção de uma resposta positiva ao 

pedido.  

 

5. – Face – O modelo de Brown e Levinson  

 

Brown e Levinson foram determinantes nos estudos sobre Cortesia ao distinguirem 

“face negativa” de “face positiva” e definirem a noção de atos “ameaçadores para a 

face”. 

Carreira (2014:35) num artigo seu cita Kerbrat-Orecchioni dizendo que,  

O modelo de Brown e Levinson (…) funda-se no respeito do indivíduo 

enquanto entidade social, com as suas faces positiva e negativa. Daí advém a 

distinção entre “cortesia negativa” (proteção do território do eu, de natureza 

abstencionista) e “cortesia positiva” (valorização da imagem do alocutário) 

de natureza intervencionista (,,,)   

Os “atos ameaçadores para a face” surgem de forma diferente e sempre condicionados 

pela relação de poder e pelas distâncias sociais que definem o grau de ameaça para a 

face. Desta forma, entende-se que a cortesia negativa visa evitar um “ato ameaçador 

para a face”, pelo menos diminuí-lo, ou corrigi-lo, enquanto a cortesia positiva se 

traduz num ato valorizador da face do alocutário.  

Brown e Levinson (2006: 61) referem que, 

Our notion of “face” is derived from that of Goffman (1967) and from the 

english folk term, which ties face up with notions of being embarrassed or 

humiliated, or “losing face”. Thus face is something that is emotionally 

invested, and that can be lost, maintened, or enhanced, and must be 

constantly attended to interaction. In general, people cooperate (and assume 

each other’s cooperation) in maintaining face in interaction, such cooperation 

being based on the mutual vulnerability of face. 
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5.1. – FTAs de Brown e Levinson 

Os atos verbais têm uma ação do locutor sobre o alocutário potencialmente 

ameaçadora que vai favorecer ou prejudicar a sua imagem. Esses atos verbais podem 

ameaçar a face positiva e a face negativa e são designados de FTAs (Face 

Threatening Acts). Entre vários atos verbais, podemos por exemplo considerar as 

críticas, de várias formas, as interrupções, as ameaças e os pedidos. Fernandes (2010: 

42) refere que 

“Os atos de fala diretivos, por exemplo, serão sempre atos descorteses. A 

designação de Brown e Levinson para estes atos é de Face – Threatening 

Acts ou FTAs (actos ameaçadores da face). Outros atos linguísticos são 

inerentemente corteses (por exemplo, as ofertas) e não são, por isso, 

ameaçadores da face.”  

Quanto a estes atos ameaçadores da face, que existem na maior parte dos atos verbais, 

tal como já foi referido anteriormente, podem ser atenuados através das várias 

estratégias da cortesia verbal. Braz (2014: 177) refere que,  

“As várias estratégias de cortesia verbal, como as formulações indiretas de 

uma ordem ou de uma crítica, permitem precisamente atenuar a ameaça à 

imagem dos locutores, conciliando o desejo mútuo de preservação das faces. 

Brown e Levinson distinguem três grandes tipos de cortesia: a cortesia 

positiva, a cortesia negativa e a cortesia off-record cujo emprego varia em 

função de fatores contextuais, como a relação interpessoal entre os falantes, e 

em função do grau de agressividade da mensagem.” 

Kerbrat-Orecchioni numa tentativa de equilibrar o pessimismo da teoria de Brown e 

Levinson contrapõe aos FTAs, os FFAs (Face Flattering Acts), atos gratificantes para 

a face, como por exemplo o elogio, o convite ou o agradecimento. 

Para medir o grau da intensidade de uma ameaça resultante de um ato verbal, Brown e 

Levinson (1987: 76), criaram a seguinte equação:  
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Wx = D (S,H) + P (H,S) + Rx 

W = weightiness  

D = distance  

S = Speaker  

H = Hearer 

P = Power  

R = Rank  

 

Segundo Carrasco (1999:10) , 

“Esto quiere decir que el grado de potencial amenaza de un acto (W) 

dependerá de la distancia social (D) que exista entre el emissor (S) y el 

receptor (H), de la relación de poder (P) entre ellos, y del proprio grado de 

imposición de lacto (R) en cuestión.”  

A distância social acima referida é de ter muito em conta no mercado hoteleiro. Como 

é sabido, os clientes dos hotéis de cinco estrelas são na sua grande maioria da classe 

média alta ou da classe alta, de onde poderão constar também pessoas que estejam 

numa posição de destaque na sociedade. Facilmente num hotel de cinco estrelas se 

podem encontrar administradores de multinacionais, ministros, altos cargos do 

exército, embaixadores, entre outros.  

Para além da distância cliente-rececionista que terá de existir sempre, 

independentemente do atrás disposto, terá também de se ter em conta a categoria 

social do cliente e o seu título honorífico. 

Na hotelaria este tipo de tratamento é indispensável, pois faz parte das regras básicas 

da arte de bem acolher.  
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Deste modo pode entender-se que, 

“A hotelaria, embora necessitando de técnica, é também a arte de acolher os 

clientes, o tratamento personalizado, o calor humano, a gentileza, as 

pequenas atenções que transformam uma mera estadia numa experiência que 

se quer repetir e recomendar. 

Num tempo de predominância técnica, há que fazer um esforço para evitar a 

desumanização que esta gera e ter sempre presente o que diferencia a 

hotelaria das demais atividades económicas.” (Costa e Sousa 2011: 180) 

 

   5.2. – “Negative face” / “Positive face” 

Segundo o modelo de Brown e Levinson (2006:61), podemos considerar, 

Negative face: the basic claims to territories, personal preserves, rights to 

non-distraction – i.e. to freedom of action and freedom from imposition. 

Positive face: the positive consistent self-image or “personality” (crucially 

including the desire that this self-image be appreciated and approved of) 

claimed by interactants). 

O locutor tem uma imagem que pretende defender e ver aceite pela sociedade, não 

querendo desta forma ficar exposto de forma negativa, fazendo sempre os possíveis 

por ser aceite e aprovado pelos demais. Segundo Fernandes (2010: 1),  

“O locutor investe, por isso, na sua imagem social, de modo a manter a face 

(have face, be in face, maintain face) e não a perder (be in wrong face, be out 

of face). É fundamentalmente através da fala que o locutor apresenta uma 

imagem pessoal aos outros, positiva ou negativa, (…)  

Carreira (2014: 36) no seu artigo “Cortesia e proxémica: Abordagem semântico- 

pragmática” que faz parte da compilação elaborada por Isabel Seara, “Cortesia: 
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Olhares e (Re) invenções”, cita a proposta de Catherine Kerbrat-Orecchioni, sobre os 

eixos propostos por Brown e Levinson de onde resultam quatro tipos de delicadeza: 

1 – Cortesia negativa para a face negativa (por exemplo uma desculpa pela 

violação do “território” do alocutário); 

1 – Cortesia negativa para com a face positiva (por exemplo a atenuação 

de uma crítica); 

2 – Cortesia positiva para com a face negativa (por exemplo proposição 

de ajuda); 

3 – Cortesia positiva para com a face positiva (por exemplo o elogio); 

 

A existência destas duas caras pressupõe que existam atos diferentes que as ameacem, 

sendo que,  

Entre los actos que pueden amenazar la imagen se encuentran determinados 

actos verbales que hay que mitigar por medio de la cortesía verbal. Por tanto, 

habra una cortesía verbal positiva, dedicada a mitigar los actos verbales que 

resulten amenazantes para la imagen positiva, y una cortesia verbal negativa 

para preservar la imagen negativa de los actos verbales que la amenazan. 

(Carrasco, 1999: 3) 

Cada ato verbal pode abrir uma caixa de pandora, pois não sabemos até que ponto 

este pode ser bem ou mal aceite ou interpretado pelo outro. Brown e Levinson 

defendem que cada ser social tem estas duas imagens que referimos anteriormente, a 

imagem positiva e a negativa, definindo da seguinte forma o seu modelo: 

Central to our model is a highly abstract notion of “face” which consists of 

two specific kinds of desire (“face-wants”) attibuted by interactants to one 

another: the desire to be  unimpeded in one’s actions (negative face), and the 

desire (in some respects) to be approved of (positive face). (Brown e 

Levinson 1987: 13)      
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Podemos resumidamente discriminar o que separa a imagem positiva da imagem 

negativa. Seguindo o modelo dos autores acima referidos, podemos concluir que a 

imagem positiva é a que diz respeito à vontade, ao desejo de ser reconhecido e aceite 

socialmente, ou seja, o desejo de emancipação da própria imagem de modo a que esta 

se projete e seja notada pelos outros. Já a imagem negativa será a que diz respeito ao 

desejo de atuar livremente num território próprio que 

(…) incluye todo lo que tiene que ver con el ámbito de actuación del 

individuo, a saber, sus sentimientos y pensamientos, cuestiones personales y 

íntimas, los territórios temporal, corporal y espacial; mientras que “face” 

tiene que ver com aquello de “dar buena o mala imagen”, es decir, com la 

imagen que queremos que los demás se formen de nosotros mismos. 

(Carrasco 1999: 5) 

5.3. – Cortesia positiva e cortesia negativa 

Na tabela abaixo estão representadas algumas estratégias de cortesia propostas por 

Brown e Levinson, sendo que 15 estratégias são de cortesia positiva, 10 de cortesia 

negativa, e 15 de indiretividade. 

 Estratégias de cortesia  

 

 

 

Cortesia positiva 

1. Perceba o outro. Mostre-se 

interessado pelos desejos e 

necessidades do outro; 

2. Exagere o interesse, a aprovação 

e a simpatia pelo outro; 

3. Intensifique o interesse pelo 

outro; 

4. Use marcas de identidade de 

grupo; 

5. Procure o acordo; 
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6. Evite desacordo;  

7. Pressuponha, declare pontos em 

comum; 

8. Faça piadas; 

9. Explicite e pressuponha os 

conhecimentos sobre os desejos 

do outro; 

10. Ofereça, prometa; 

11. Seja otimista; 

12. Inclua o ouvinte na atividade; 

13. Dê ou peça razões, explicações;  

14. Simule ou explicite 

reciprocidade; 

15. Dê presentes; 

 

 

 

 Cortesia negativa 

1. Seja convencionalmente indireto; 

2. Questione, seja evasivo; 

3. Seja pessimista; 

4. Minimize a imposição; 

5. Mostre respeito;  

6. Peça desculpas;  

7. Impessoalize o falante e o 

ouvinte. Evite os pronomes “eu” 

e “você”; 

8. Declare o FTA como uma regra 
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geral; 

9. Nominalize;  

10. Vá diretamente como se estivesse 

assumindo o débito, ou como se 

não estivesse endividando o 

ouvinte;   

 

 

 

                    Indiretividade 

1. Dê pistas; 

2. Dê chaves de associação; 

3. Pressuponha; 

4. Diminua a importância;  

5. Exagere, aumente a importância; 

6. Use tautologias; 

7. Use contradições; 

8. Seja irónico; 

9. Use metáforas; 

10. Faça perguntas retóricas; 

11. Seja ambíguo; 

12. Seja vago; 

13. Hipergeneralize; 

14. Desloque o ouvinte;  

15. Seja incompleto, use elipse;  

 

Tabela 1. Estratégias de cortesia propostas por Brown e Levinson;  
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Podemos então entender que a cortesia positiva busca estabelecer uma relação 

positiva entre as partes. Busca a aceitação e a aprovação, e os elementos de discurso 

são maioritariamente diretos.  

Estes elementos de discurso também buscam articular os desejos e os valores da outra 

pessoa de modo a que esta se sinta reconhecida e que seja satisfeito o seu desejo de 

ser aceite.  

Já a cortesia negativa respeita o direito de uma pessoa atuar livremente e é notória a 

utilização de elementos indiretos no discurso. 

Descreveremos nos dois tópicos seguintes, cada uma delas, mais detalhadamente.  

  

5.3.1.- Cortesia positiva  

A cortesia positiva é a que se destina à face positiva do alocutário, aos seus desejos e 

à sua vontade de reconhecimento. A comunicação terá de ser feita de modo a 

possibilitar que o outro veja reconhecidos os seus valores e desejos.  

Sendo que  

“…the linguistic realizations of positive politeness are in many respects 

simply representative of the normal linguistic behaviour between intimates, 

where interest and approval of each other’s personality, presuppositions 

indicating shared wants and shared knowledge, implicit claims to recuprocity 

of obligations or to reflexivity of wants , etc.” (Brow and Levinson 2006: 

101) 

A utilização da cortesia positiva é bastante comum no atendimento em particular e de 

forma muito acentuada e notória na hotelaria de luxo. O desejo do cliente se sentir 

reconhecido e o dever de o colaborador o fazer a isso obrigam. O cliente que procura 

um hotel de cinco estrelas, procura retorno em qualidade de serviço, a par da 

experiência, o valor que investiu na sua estadia.  

Vejamos por exemplo o seguinte diálogo (fictício), entre um rececionista e um 

cliente, em que o rececionista busca este tipo de diálogo. 
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Cliente (Sr. Teixeira): Muito bom dia. Tenho uma sugestão a fazer-lhes.  

Rececionista: Muito bom dia Senhor Teixeira. Com certeza, faça o favor, somos 

todos ouvidos.  

Cliente: Gostava que passassem outro tipo de música no Bar do vosso hotel. Por 

exemplo Jazz. A música que passam acho que não tem muito a ver com o conceito do 

vosso hotel.  

Rececionista: Sr. Teixeira, desde já agradecemos o facto de nos ter vindo dar essa 

sugestão, que retemos com muita atenção e iremos com toda a certeza considerar. O 

nosso objetivo é corresponder e até superar as espectativas dos nossos hóspedes, pelo 

que a sugestão que nos deu é útil e será transmitida à pessoa responsável.  

Cliente: Muito obrigado.  

Rececionista: Ora essa, nós é que agradecemos. Há mais alguma coisa em que lhe 

possa ser útil?  

Cliente: Por agora não, obrigado. 

Rececionista: Disponha sempre Sr. Teixeira, não hesite em contactar-nos sempre que 

necessário.  

  

Neste diálogo o rececionista tenta a todos os níveis valorizar a sugestão do cliente, 

dando ênfase à mesma para que este sinta reconhecida a sua opinião e os seus 

interesses. Vejamos que, após o cliente dizer que tem uma sugestão a fazer, o 

rececionista tenta a aproximação ao mesmo, reconhecendo-lhe valor e tratando-o pelo 

nome, o que por si só já personaliza a conversa.  

Após o cliente dar a sugestão, o rececionista logo faz perceber o cliente que a 

valorizou, agradecendo o facto de este o ter feito e dizendo que ela será considerada.  

Percebemos então, que neste pequeno diálogo, semelhante a muitos que decorrem no 

dia-a-dia de uma receção de hotel, o rececionista demonstra perceber o cliente, 

exagera e intensifica o interesse, para que o cliente possa perceber que a sua sugestão 
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vai ser valorizada, dizendo que a mesma vai ser útil e será transmitida à pessoa 

responsável.  

Independentemente de ser estratégia de cortesia, a sugestão dada pelo cliente deverá 

ser transmitida e logicamente considerada, pois o cliente ficará atento.  

Brown e Levinson (2006: 106) sugerem que o interesse seja intensificado, afirmando 

que 

“Another way for S to communicate to H that he shares some of his wants is 

to intensify the interest o his own (S’s) contributions to the conversations, by 

making a “good story”. This may be done by using the “vivid present”, for 

exemple; this is a common feature of positive-politeness converstions, as it 

pulls H right into the middle of the events behing discussed, metaphorically 

at any rate, thereby increasing their intrinsic interest to him.”  

 

Na tabela abaixo são apresentadas as 15 estratégias de cortesia positiva sugeridas por 

Brown e Levinson na sua obra “Politeness – Some universals in language usage”.  

 

Strategy  Positive politeness 

Strategy 1 Notice, attend to H (his 

interests, wants, needs, 

goods) 

Strategy 2 Exaggerate (interest, 

approval, sympathy with 

H) 

Stretegy 3 Intensify interest to H 

Strategy 4 Use in-group identity 

markers 

Strategy 5 Seek agreement 

Strategy 6 Avoid disagreement 

Strategy 7 Presuppose/ raise/ assert 

common groud 
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Strategy 8 Joke 

Strategy 9 Assert or presuppose S’s 

knowledge of and concern 

for H’s wants  

Strategy 10 Offer, promise  

Strategy 11 Be optimistic  

Strategy 12 Include both S and H in the 

activity 

Strategy 13 Give (or ask for) reasons  

Strategy 14 Assume or assert 

reciprocity 

Strategy 15 Give gifts to H 

 

Tabela 2. Estratégias de cortesia positiva, por Brown e Levinson. 

 

5.3.2. – Cortesia negativa 

Tal como referido anteriormente, a cortesia negativa representa os atos discursivos 

onde não se sofram imposições dos demais. Deste modo, 

“Negative politeness is redressive action addressed to the addressee’s 

negative face: his want to have his freedom of action unhindered and his 

attention unimpeded. I tis the heart of respect behaviour, just as positive 

politeness is the kernel of “familiar” and “joking” behaviour (…). Where 

positive politeness is free-ranging, negative politeness is specific and 

focused; it performs the function of minimizing the particular imposition that 

the FTA unavoidably effects.” (Brown e Levinson 2006: 129) 

 

Carrasco (1999: 14-15), numa revisão ao modelo proposto por Brown e Levinson 

defende que, 
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“(…) La cortesia negativa es aquella orientada a su imagen negativa. Dicho 

de outro modo, la cortesia negativa se manifestaría a través de una serie de 

estrategias, cuyo fin sería mitigar la potencial amenaza que un acto supone 

para el territorio del interlocutor (…) Pero, por otro lado, es posible outra 

visión de la cortesía, basada en Brown e Levinson, según la cual la cortesía 

negativa es aquella que se basa en la evitación o en la reparación, por lo que, 

consecuentemente, el papel de la cortesía positiva no estaria basado en la 

reparación, la compensación o la evitación, sino que sería el de producir 

actos inherentemente corteses, (..)  

 

No diálogo fictício que se segue, será utilizada a cortesia negativa e a cortesia off-

record, para que fique o exemplo da sua utilização em atos verbais. 

  

Na receção de um hotel de cinco estrelas, durante o check out de um cliente: 

 

Cliente (Sr. Guedes): Bom dia! Quero fazer check out por favor. 

Rececionista: Bom dia senhor Guedes. Com certeza. Tem a sua bagagem pronta? 

Vamos também já de seguida buscar o seu carro ao parque se nos permitir. 

Cliente: Muito obrigado. Mas veja lá se são tão breves como ontem.  

(O rececionista tem conhecimento de que o cliente no dia anterior esteve muito tempo 

à espera do carro, porque o bagageiro estava muito ocupado com outros clientes) 

Rececionista: Lamentamos imenso a demora de ontem Sr. Guedes, que não é de todo 

habitual. Fazemos sempre os possíveis para dar resposta a qualquer solicitação dos 

nossos clientes com a maior brevidade possível.  

 

No diálogo o cliente aborda o rececionista dizendo-lhe que quer fazer o check out. O 

rececionista numa tentativa de aproximação ao cliente trata-o pelo nome e quando 
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refere que lhe vão (“já de seguida”) buscar o carro ao parque, fá-lo com conhecimento 

de que no dia anterior a resposta a uma solicitação igual, do mesmo cliente, foi 

demorada.  

O cliente agradece e recorre à ironia para mostrar a sua insatisfação relativamente ao 

atraso do dia anterior.  

O rececionista, recorrendo à cortesia negativa, diz ao cliente que lamenta o sucedido, 

mas fá-lo protegendo-se: “lamentamos imenso a demora de ontem”, ao falar na 

primeira pessoa do plural. De seguida mostra ainda respeito pelo cliente ao dizer que: 

“Fazemos sempre os possíveis para dar resposta a qualquer solicitação dos nossos 

clientes com a maior brevidade possível”.  

 

5.3.3. – A ironia  

O cliente numa tentativa de expor a sua insatisfação protegendo a sua face por estar a 

dizer algo potencialmente negativo para o alocutário, utiliza a ironia quando diz “Mas 

veja lá se são breves como ontem”. 

Braz (2014: 177-178) refere que  

“Exemplos de manifestações de cortesia off-record são as metáforas, a 

ironia, as perguntas retóricas e as tautologias, estratégias que configuram 

casos de indireção e que introduzem uma margem de negociação do sentido, 

possibilitando assim ao locutor desresponsabilizar-se pelo ato potencialmente 

ameaçador que produz, não se lhe podendo atribuir claramente uma 

determinada intenção comunicativa.” 

Podemos desta forma entender que o cliente quis mostrar a sua insatisfação, de uma 

forma mais suave e que não fosse completamente reprovável pelo rececionista ou 

outros que estivessem a assistir, suavizando-a com esta figura de retórica. Para além 

desta proteção à sua face, está também implícita uma possível tentativa de persuasão 

por parte do cliente para que fossem mais rápidos a ir buscar o seu carro. 
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Braz (2014: 175) sugere ainda que 

“A ironia é então entendida como fenómeno semântico-pragmático 

fortemente dependente de fatores contextuais, sendo assinalada pela 

inadequação entre o sentido literal da frase e o seu contexto de produção. 

Possui uma dimensão avaliativa intrínseca a que não é estranho o seu 

emprego com fins argumentativos e persuasivos”  

No entanto a utilização da ironia, de onde pode até surgir um efeito atenuador quando 

utilizada pelo cliente não será benéfica quando utilizada por parte do rececionista em 

qualquer situação, pois poderá ter um efeito corrosivo, sendo notório portanto que 

deverá ser tido sempre em conta ao contexto em que é utilizada, pois o benefícios da 

sua utilização estão dependentes disso:  

“Entre las estrategias que hemos calificado de estrategias de cortessía 

asertiva, la ironía es la única cuya interpretación depende intrínsicamente de 

factores contextuales. Específicamente, la estrutura proposicional de un acto 

de habla irónico no encierra indícios léxicos que permitan caracterizar el 

enunciado como miembro de la clase de los enunciados irónicos. 

(Haverkate:1998: 45)  

Braz, no seu artigo “A ironia no debate parlamentar português: veículo de (des) 

cortesia verbal cita Kerbrat-Orecchioni que relativiza mesmo esse efeito atenuador da 

ironia destacando o seu efeito agravante de ameaça: (…) “l’on peut estimer (…) que 

l’ironie aggrave plutôt qu’elle n’adoucit la teneur agressive de l’énoncé” (1992:212), 

tal como ainda sugere, refere Braz, que a indireção não é forçosamente sinónimo de 

cortesia: “la formule la plus indirecte n’est pas forcément perçue comme la plus polie 

(1992: 268).  

Sobre este assunto, diz ainda Leech (2014- 100): “Irony maintains courtesy on the 

surface level of what is said, but at a deeper leve lis calculated to imply a negative 

evaluation. Banter is offensive on the surface buta t a deeper leve lis intended to 

maintain comity.”  
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Entende-se portanto que a ironia pode ser utilizada como atenuante apenas quando o 

locutor está numa posição de vantagem em relação ao alocutário, pois, desta forma, 

caso queira expressar desagrado, protege a sua face ao fazê-lo de maneira a que não 

possa ser responsabilizado diretamente por aquilo que ele pretende transmitir. 

   

6. Termalismo em Vidago – O começo  

 

Ainda que de forma sucinta, pois muito se poderia contar acerca desta histórica Vila, 

para que se possa saber um pouco mais o porquê da construção do Vidago Palace 

hotel na pequena vila de Vidago, antes de voltar ao assunto central desta dissertação, 

falarei um pouco de alguns acontecimentos tais como a descoberta das águas, pois 

foram estas as principais responsáveis pelo surgimento de vários hotéis, pensões e 

residenciais em Vidago, onde se inclui o Palace.    

 

6.1. – A vila de Vidago  

O Vidago Palace Hotel fica localizado na pitoresca vila de Vidago, que pertence ao 

distrito de Vila Real e ao concelho de Chaves. Uma vila da qual o termalismo é 

praticamente indissociável à sua história, pois foi este que impulsionou o 

desenvolvimento da região e fez crescer uma série de recursos secundários que 

fizeram com que Vidago fosse, durante décadas, um ex-líbris do turismo português, a 

par da vila vizinha de Pedras Salgadas. 

Sobre a origem de Vidago, diz-nos Pereira (1965: 12) 

“Há quem diga que Vidago foi uma estância termal no tempo dos Romanos, 

que ali iam fazer as suas curas e tanto bebiam como lavavam os seus corpos 

nas santas águas, para curar os seus males. Se havia ali alguma cidade, 

ninguém o sabe, mas era muito natural que ela existisse”  

A passagem dos Romanos por Vidago nunca foi provada de forma absoluta, no 

entanto vários autores referem a sua passagem pelas terras de Vidago. 



 

 

 

35 

 

Sobre esta passagem dos Romanos refere Salvador (2004:8): 

“Os Romanos que, tudo indica, em tempos longínquos marcaram presença na 

aldeia, não desprezariam, com toda a certeza, a qualidade regional das 

nascentes termais e minerais, pois é histórico que sempre foi seu apanágio o 

uso e aproveitamento das mesmas. A ponte Romana, construída sobre a 

ribeira de Oura – e que o desenvolvimento infelizmente sacrificou – constitui 

um vestígio Romano.” 

 

Vidago, após a descoberta das águas termais, das quais falarei no próximo tópico, 

cresceu rapidamente e viu melhorados os seus acessos, nomeadamente através da 

passagem do troço de linha de comboio que passava por lá e que durante décadas foi 

um importante meio de transporte para as atividades comerciais e turísticas da Vila: 

“Depois de dois anos passados que Sua Majestade El- Rei D. Carlos I 

inaugurou o troço da linha férrea do Corgo, de Vila Real às Pedras Salgadas, 

Vidago ficou logo beneficiado por essa obra importante para a região. Os 

escassos 10 quilómetros que distanciam Vidago das Pedras Salgadas, eram 

muito bem vencidos para quem fosse de comboio; da Régua ou de Vila Real 

partiam landaus que, com a maior facilidade, faziam o percurso até Vidago, 

em cerca de 50 minutos. A linha férrea levou dois anos a chegar a Vidago, 

em fins de 1909,a qual beneficiou então de toda a sua rede termal.” (Pereira 

1965: 38-39) 

 

Desde cedo os habitantes de Vidago se habituaram a tratar bem os visitantes das suas 

terras, provavelmente sabendo já, pela experiência, da importância e do impacto que 

isso tem no turista. Segundo Cruz (1970: 40): 

“Os habitantes de Vidago têm pelos seus aquistas uma consideração sem 

limites e dedicam-lhes uma simpatia e quase afeição, que dificilmente será 

em qualquer parte igualada. Por seu lado os aquistas sentem-se aqui como 

em sua casa, rodeados de todas as atenções, cortesia, educação e respeito, 
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partindo sempre com a melhor impressão da nossa gente, que vive sorridente 

em tão celebrado rincão transmontano, com fé e esperança de receber novas 

luzes no seu próspero porvir.”  

  

6.2. – A descoberta das águas 

O achado das águas termais viriam a ser o início de uma era de ouro para o turismo da 

região e aconteceu de forma mais ou menos inusitada: 

“Em 1863 (até esta data nada se conhecia), Manuel de Sousa, lavrador desta 

localidade e natural da risonha aldeia de Vidago, vindo de uma das suas 

propriedades, ao passar pelo Souto (cita o primeiro opúsculo do concelho de 

Chaves, de 1865), terreno pertencente a João das Fragas e Aurélia Rita, 

denominado «Palheiros», debruçou-se sobre uma pequena poça para beber 

água, a qual nem para regar era aproveitada, visto a sua nascente ser 

insuficiente, perdendo-se na terra lavrada. (Pereira 1965: 13) 

  Este agricultor, talvez para satisfazer a sua sede bebeu da água e sentiu alívio numa 

indisposição que tinha no estômago. Por ter encontrado tal alívio continuou a beber 

daquela água “transmitindo depois o achado à sua parente D. Júlia Vaz de Araújo, que 

foi quem as levou, logo de seguida, ao conhecimento do Dr. Domingos Vieira 

Ribeiro, que tinha a sua residência em Chaves (Pereira 1965:14). 

Posteriormente algumas garrafas com amostras da água foram enviadas para serem 

efetuadas análises em Lisboa, e os resultados foram surpreendentes pois 

imediatamente foi reconhecido o seu potencial terapêutico e medicinal. 
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Imagem 1. Cartaz publicitário antigo das águas de Vidago.  

 

Transcrevo de seguida a carta que consta na obra de Pereira (1965:15 -16), e que é a 

resposta do Dr. Agostinho Vicente Lourenço à solicitação para a obtenção dos 

resultados das análises das águas:  

“Exmo. Sr. 

Tenho a honra de remeter a V. Ex.ª o relatório junto sobre o estudo 

hidrológico das águas minerais do concelho de Chaves.  
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As amostras das águas que serviram para as minhas experiências e análises 

foram-me remetidas pela Câmara Municipal do mesmo concelho, com 

algumas indicações sobre os sítios onde elas brotam.  

Não tenho podido visitar pessoalmente esta remota parte do continente do 

Reino, faltam neste trabalho algumas observações e experiências que devem 

ser feitas perto das fontes; mas estas faltas desaparecerão, eu espero, no 

trabalho geral da hidrologia médica do Reino, quando, na minha excursão à 

província de Trás-os-Montes, eu puder completar o pouco que resta a fazer 

sobre este assunto.  

Estas preciosas águas minerais aproximam-se, quanto á sua composição 

química, das águas bem conhecidas de Vichy, em França, de Neuenahr, Bilin, 

em Bohémia, de Fachingen e Ceilnau, no grão-ducado de Nassau, de Rhodna, 

em Moldávia, de Clopatak, na vizinhança de Kronstadt, e podem ser 

empregadas com vantagem, como estas, em diversas formas de dispepsias, nas 

afecções crónicas de membranas mucosas, nas obstruções de vísceras 

abdominais, nos catarros viscais, etc. 

Estas águas merecem tanto maior consideração do Governo, quanto são elas 

únicas desta espécie conhecidas em Portugal, que aliás abunda em diferentes 

outras espécies de águas minerais.  

O sítio onde elas brotam é bem apropriado para um estabelecimento de 

banhos, e lá houve um assaz importante no tempo dos Romanos, como atestam 

algumas lápidas do tempo de Trajano, que ali existem. 

Este estabelecimento foi arrasado na época das nossas guerras com a Espanha, 

na primeira restauração do Reino. 

Julguei, a propósito, ajuntar, no fim deste trabalho, um mapa comparativo da 

composição química desta água, assim como o das águas análogas mais 

estimadas da Europa.”   
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7. – O Vidago Palace Hotel 

 

7.1. – Resenha histórica   

Antes de o Vidago Palace Hotel surgir em Vidago, já o termalismo era uma atividade 

muito importante para a vila e a região circundante. Existiam então vários hotéis, 

pensões e residenciais, de entre as quais se destacava o Grande Hotel que já não era 

suficiente para dar resposta à crescente procura.  

Segundo Pereira (1965: 35)“os viajantes acorriam de todos os pontos do país, de norte 

a sul, e do estrangeiro, a caminho da terra do Vale da Ribeira de Oura”. 

O Grande Hotel tornou-se então pequeno para dar resposta a tão grande afluência de 

aquistas e “as pensões da época não eram das mais recomendadas, sem higiene nem 

conforto, por serem velhas casas de habitação que rapidamente se transformaram em 

hospedarias improvisadas…” (1965: 36). 

Em 1907 iniciam-se então os primeiros preparativos para a construção do Vidago 

Palace Hotel, estando o projeto a cargo do então conhecido arquiteto Ventura Terra. 

Inicialmente,  

“A edificação seria feita no topo da mata, virada para o nascente, com 

todos os requisitos modernos que se podem exigir, sob o ponto de vista 

turístico, em termos de primeira classe. O acesso ao monumental 

edifício seria feito por teleféricos, que partiriam do sopé da encosta, 

indo até aos grandes terraços do hotel, autênticos miradouros de 

beleza” (Pereira 1965: 36-37) 

No entanto, como este projeto de Ventura Terra era muito dispendioso, foi substituído 

por outro da então conceituada Empresa Construtora do Porto.  

O Vidago Palace Hotel é então finalmente inaugurado em 1910 e Pereira (1965: 40) 

faz-nos a seguinte descrição: 

“Toda a frente, bem como os lados, é circundada por uma ampla galeria, cujo 

piso é de abobadilha de ferro e betão, terminando dos lados com duas amplas 
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rotundas em semicírculo. Uma grandiosa escada em granito dá o acesso 

principal à galeria, que se impõe pela sua grandeza. Interiormente, tem o 

edifício amplas salas e numerosos quartos…” 

 

 

7.2. – O Vidago Palace Hotel na atualidade – Comodidades, serviços e distinções.  

 

7.2.1. – Quartos 

O Vidago Palace Hotel é hoje em dia um dos grandes hotéis a nível nacional e 

internacional, tendo já sido distinguido com prémios de referência. 

  

É um hotel de 5 estrelas, denominado de luxo. Atualmente o Hotel faz parte da 

Leading Hotels of the World e da Virtuoso, que exigem um controlo de qualidade e 

padrões de serviços de alto nível e absolutamente feitos a pensar no enriquecer da 

experiência do cliente e assegurar a qualidade a todos os níveis.  

O hotel dispõe de 70 quartos, das tipologias: “Clássico”, “Superior”, “Privilege”, 

“Junior Suite”, “Suite” e “Grand Suite”.  

A decoração dos 70 quartos existentes no hotel não se repete, todos eles são 

diferentes. São quartos elegantes e modernos, que proporcionam um ambiente 

exclusivo deste tipo de hotéis.. 

 

7.2.2.- SPA 

Já aqui falei das qualidades das águas de Vidago, que são das mais ricas águas 

alcalinas, tendo propriedades que permitem o seu uso para fins terapêuticos, mas 

também lúdicos ou de relaxamento. Durante os tempos áureos do termalismo o 

Vidago Palace Hotel dispôs de um balneário termal, que hoje é um centro de 

congressos, onde se faziam os mais variados tratamentos recorrendo às qualidades 
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terapêuticas das águas e aos mais sofisticados equipamentos existentes na altura. Os 

turistas iam a Vidago, não só em lazer, mas também à procura da cura para algumas 

patologias de que padeciam, sendo principalmente um destino de turismo de saúde e 

bem-estar e termalismo. 

Prova de que existia essa conceção de turista, não apenas como o sujeito que está fora 

do seu espaço ou enquadramento habitual, que faz as mais variadas atividades lúdicas 

e pernoita, mas também o turista que vai à procura de tratamento. Prova disso é por 

exemplo a referência ao turista como “doente” em diversos trechos, tal como faz por 

exemplo Pereira (1965: 46) na sua obra sobre Vidago: 

“O doente que chega a Vidago para tratamento, é minuciosamente estudado e 

cuidadosamente observado. A estância possui todas as condições para que 

esse estudo seja levado até onde houver necessidade, pois, além da instalação 

completa de Raios X, existe também um laboratório de análises clínicas, 

convenientemente apetrechado, de modo a satisfazer todas as exigências da 

crenoterapia moderna. Só depois de firmado um diagnóstico, se prescreve a 

terapêutica, tendo na devida conta os anamnésicos do doente, as indicações 

clínicas a que o doente esteve sujeito fora da estância, etc. A partir do 

momento em que se inscrever como aquista, o doente fica com assistência 

clínica garantida, sejam quais forem as superveniências do seu estado 

mórbido.” 

Ao longo dos anos, e com a evolução da medicina, o termalismo teve de se reinventar. 

Ao conceito terapêutico junta-se, desenvolve-se e intensifica-se a componente do 

relaxamento e do bem-estar.   

No Vidago Palace Hotel existiu também logicamente esse avanço e hoje em dia o Spa 

concebido pelo arquiteto português Álvaro Siza Vieira, é um espaço de relaxamento 

moderno e harmonioso. 

O spa dispõe atualmente de:  

 10 salas de tratamento;  

 2 couple suites; 
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 2 duches experienciais; 

 2 salas de relaxamento; 

 1 sala de beleza; 

 1 piscina vitalidade (piscina exterior aquecida com jatos de água); 

 2 piscinas – interior e exterior; 

 Experiências de calor: sauna, banho turco, fonte de gelo; 

 1 ginásio; 

 Juice Bar e Pool Bar; 

 1 consultório médico; 

 

7.2.3. – Golfe  

O campo de golfe do Vidago Palace Hotel foi inaugurado em 1936 e segundo 

Salvador “foi palco, nas décadas de 30, 40, 50 e 60 de torneios muito participados por 

gente ilustre que naquela altura elegia Vidago para as suas férias de Verão” (2004: 

187). 

Salvador (2004: 188) descreve-nos ainda que de forma mais ou menos poética, o 

campo de golfe antigo:  

“O campo de golfe desta localidade situa-se numa área discreta e está 

envolvido por uma paisagem de rara beleza. Bucólico e encantador, aquele 

espaço de desporto e lazer, apresenta-se-nos ao longo do ano e por força da 

natureza, com três mantos diferentes e qual deles o mais belo: a perfumada 

primavera e o chilreio dos pássaros nas felizes nidificações no parque, são a 

renovação que nos prende; depois vem o verão escaldante. Mas as copas das 

árvores são agora mais espessas e frondosas, atraindo-nos irresistivelmente 

para debaixo do seu generoso manto verde. Por último surge o ameno 

Outono, mais nostálgico mas, nem por isso, menos belo.”  
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O campo de golfe, atualmente com 18 buracos, foi redesenhado pela firma Cameron 

& Powell a partir de um original de Mackenzie Ross contruído e 1936. Acerca do 

campo de golfe está escrito o seguinte no site oficial do Vidago Palace Hotel: 

“As suas categorias incluem tees e greens em níveis elevados, localização 

estratégica dos bunkers e greens que requerem uma visão perfeita para 

avaliar o seu desnivelamento. Em resultado, o percurso de golfe do Vidago 

Palace irá encantar e desafiar o mais experiente jogador.” 

Dispõe de vários serviços complementares e de apoio ao campo, tais como um driving 

range com capacidade para 30 jogadores em simultâneo, putting green, área chipping, 

bunker de prática, loja de golfe, restaurante e bar e buggy bar.  

 

7.2.4. – Restaurante e Bares  

O Vidago Palace Hotel tem à disposição dos seus hóspedes vários restaurantes e 

bares.  

O restaurante principal é o Salão Nobre, sendo também este um dos espaços mais 

icónicos do hotel, pela sua história, requinte e imponência. 

  

 

Imagem 2. Salão Nobre do Vidago Palace Hotel 



 

 

 

44 

 

Para além do Salão Nobre, o hotel dispõe de uma sala de pequenos-almoços (Jardim 

de Inverno), uma garrafeira, um Bar, um bar de piscina e um club house.  

 

7.2.5. – Prémios e distinções 

O Vidago Palace Hotel presta um serviço de excelência aos seus hóspedes, que 

reconhecem a qualidade do seu serviço.  

Esta qualidade de serviço também não passa o lado dos grandes agentes do mercado 

turístico, que têm premiado o hotel nas mais diversas categorias. Abaixo segue uma 

lista das principais distinções alcançadas até à data, com informação retirada do site 

oficial do hotel. 

 Prémio de “Melhor hotel de spa em Portugal”; 

 Prémio de excelência Tripadvisor – 2015; 

 Prémio de melhor spa internacional – 2016; 

 Prémio “Most prestigous wedding venue – 2014 e 2015; 

 Prémio “Melhor hotel independente” – 2015; 

 Prémio “Portugal’s best golf hotel”; 

 “Prémio de excelência de novo ou renovado hotel”, dos “Condé Nast 

Johansens awards for excelence 2014”; 

 “Melhor hotel de luxo”, pelos turistas das Tripadvisor na “Traveller’s 

choice”; 

 Vencedor dos “7 Star Global Luxury awards”, na categoria de “Melhores 

hotéis e resorts de luxo”; 

Todos estes prémios atestam a qualidade do hotel, que faz com que neste 

momento seja um dos melhores hotéis portugueses.  
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A pontuação do Vidago Palace na Booking também é de destacar, pois apresenta 

neste momento uns soberbos 9.5. 

8. A receção do Vidago Palace Hotel  

 

O funcionamento organizado e metódico da receção é fundamental para o sucesso da 

atividade de todo o hotel, isto porque normalmente é por lá que passa grande parte da 

informação dada pelo hóspede durante a sua estadia. É lá que se consegue perceber se 

este está ou não satisfeito, pois cada vez que o hóspede quer reclamar ou enaltecer a 

qualidade de serviço, quase sempre o faz na receção. Isto porque é lá que existe 

alguém disponível 24 horas por dia para atender às suas solicitações.  

É na receção que se faz o check in e o check out, ou seja, é também lá que hóspede 

formata a primeira e a última opinião acerca do hotel, sendo desta forma crucial que 

este departamento esteja a funcionar com pessoal preparado para prestar um serviço 

de atendimento de topo, para que não existam falhas que possam comprometer o 

início ou o final da estadia do cliente.  

Durante a estadia o hóspede pode recorrer diversas vezes à equipa da receção pelos 

mais diversos motivos, como por exemplo para: 

 Pedir informações sobre o hotel; 

 Pedir informações sobre restaurantes; 

 Fazer uma reserva no restaurante do hotel; 

 Pedir informações sobre sítios de interesse turístico próximos do hotel; 

 Pedir informações sobre atividades que decorram no hotel; 

 Pedir informações acerca do Spa do hotel;  

 Pedir informações sobre os restaurantes e bares do hotel; 

 Fazer um pedido de room service; 

 Fazer uma solicitação de limpeza ao quarto; 
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 Pedir um táxi; 

 Pedirem para se ir buscar o carro ao parque; 

 Pedir o aluguer de um carro; 

 Solicitar a impressão de documentos ou bilhetes de avião; 

 Fazer pedidos de marcação para o golfe; 

Estes são apenas alguns dos diversos motivos pelos quais um hóspede pode contactar 

a receção, quer seja por telefone a partir do quarto, quer seja presencialmente ao 

balcão da receção.  

Como se pode constatar pela lista acima referida, algo que não pode faltar ao 

rececionista do Vidago Palace é sem dúvida informação. Informação sobre todos os 

departamentos em geral, informação sobre o hotel em geral, desde a sua história até à 

oferta dos produtos atuais, informação turística acerca da vila de Vidago e das vilas e 

cidades mais próximas, informação sobre costumes e tradições da região, informação 

sobre tudo aquilo que se vende no hotel, informação sobre percursos pedestres e 

atividades preparadas para o turista, etc.  

Isto porque logicamente, o cliente tem expectativas que terão de ser tidas em conta, 

para se cumprirem e se possível serem superadas.  

 

8.1. – A equipa da receção do Vidago Palace Hotel 

A receção do Vidago Palace Hotel é constituída por rececionistas (chefe de receção, 

subchefe de receção, night auditor, rececionistas de primeira e rececionistas de 

segunda), bagageiros e conciérge. A multiplicidade de tarefas é extensa e variável, 

consoante as alterações e remodelações de serviço constantes que eventualmente 

possam existir no hotel ao longo do tempo. No entanto aquelas que vou partilhar, são 

as que já presenciei ou executei durante estes anos de trabalho no Vidago Palace 

Hotel quer como bagageiro, quer numa fase posterior como rececionista e night 

auditor, ou seja, as mais frequentes e que fundamentam o trabalho da receção. Não 

estendendo muito este tópico relacionado com as tarefas, julgo no entanto ser valiosa 
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esta informação para melhor compreender algumas anotações de uma fase posterior 

deste estudo.  

Funções dos rececionistas:  

 Fazer check ins; 

 Fazer check outs; 

 Fazer serviços de despertar; 

 Preencher os registos dos hóspedes;  

 Dar resposta às solicitações dos hóspedes; 

 Enviar questionário de satisfação; 

 Analisar pedidos especiais e tratar da execução dos mesmos, tal como por 

exemplo pedidos de serviços ou transferes; 

 Proceder ao envio de correspondência dos hóspedes; 

 Facultar informação previamente autorizada que vá de encontro com as 

necessidades dos clientes; 

 Gerir reclamações, na íntegra ou até ao limite do seu poder de decisão; 

 Fazer reservas de última hora ou sempre que o departamento de reservas não 

se encontre disponível e algum cliente assim o solicite; 

  Seguir os standards de atendimento ao hóspede em vigor; 

 Ser cortês, profissional, honesto e respeitador quer perante os hóspedes quer 

perante as chefias;   

 Desempenhar as suas tarefas com brio; 

 Criar uma boa impressão do Hotel perante o cliente; 

 Consultar a agenda da receção e anotar informações importantes para os 

turnos seguintes; 

 Fazer a atribuição dos quartos para as chegadas; 
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 Fazer up selling e cross selling, ou seja, tentar promover a venda de uma 

categoria superior de alojamento à pretendida pelo cliente e propor também a 

venda de outros serviços do hotel; 

 

Funções do night auditor: 

O night auditor tem praticamente as mesmas obrigações de um rececionista, por 

ventura não executando com tanta regularidade algumas delas por ser um turno mais 

calmo, em que a maior parte dos hóspedes já recolheu ao quarto, mas, como trabalha 

no período noturno, normalmente sozinho, existem algumas responsabilidades extra, 

tais como:  

 Verificar os movimentos, vendas, de todas as secções do hotel; 

 Corrigir eventuais erros de faturação ou de métodos de pagamento; 

 Enviar o relatório para o SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras); 

 Imprimir relatórios para o departamento financeiro; 

 Imprimir e enviar emails com os relatórios e listagens solicitadas para a 

direção, para o restaurante, bar, club house, governanta, manutenção, 

seguranças, reservas, departamento de grupos, departamento de comunicação, 

chefias; 

 Enviar o formulário de satisfação para os clientes (Medallia); 

 Fazer o relatório de vendas diário (Daily Sales Report);  

 Atender às solicitações de room service durante o período da noite e levar o 

pedido ao quarto do cliente;     

 Verificar as saídas; 
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Funções dos bagageiros: 

 Dar as boas vindas aos clientes à chegada ao hotel (abrir-lhe a porta do carro, 

saudá-lo com as boas vindas e apresentando-se); 

 Disponibilizar-se para levar a bagagem dos clientes ao quarto, tratando o 

cliente pelo nome (demorar no máximo dez minutos a levar a bagagem ao 

quarto); 

 Encaminhar o hóspede à receção e acompanhá-lo até lá, sempre que possível; 

 Estacionar o carro do cliente, caso este o permita, e disponibilizar-se para ir 

buscar o carro ao cliente sempre que este faça essa solicitação; 

  

8.2. – Expectativas do cliente Vs Perceção do Cliente 

As expectativas do cliente  

“Resultam daquilo que o cliente acredita que irá receber, tendo em vista os 

padrões ou modelos por ele definidos para aquele tipo de serviço e que são 

não só ditados pelos seus pontos de referência, nos quais se incluem os 

anteriormente citados momentos de verdade, bem como por todas as suas 

anteriores vivências.” (Costa e Sousa 2011: 14) 

Depois, à medida que a estadia decorre, do primeiro até ao último dia, existe então a 

denominada perceção do cliente, atingindo o seu extremo no final da experiência, que 

é 

“Resultante daquilo que o cliente recebe como serviço e da relação que 

estabelece entre o que era esperado e o que foi efetivamente recebido. 

Engloba o que o cliente – no seu eu – obtém do serviço em função da 

qualidade do mesmo, bem como o grau de satisfação das suas necessidades 

alcançando pelo serviço. De salientar que a qualidade do serviço é apenas um 

dos fatores da satisfação das suas necessidades.” (Costa e Sousa 2011: 14) 
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A qualidade do serviço é sem dúvida fundamental, pois a fidelização do cliente está 

dependente desta. Quanto maior for a qualidade de serviço, maior é a probabilidade 

de o cliente repetir a sua experiência, pois consequentemente, o nível de satisfação 

aumenta.  

 

<Qualidade de serviço < Satisfação do cliente < Probabilidade de fidelização  

>Qualidade de serviço > Satisfação do cliente > Probabilidade de fidelização  

 

Esta qualidade de serviço, para além de suscitar a qualidade das instalações do hotel, 

requer também que o cliente seja tratado com a maior atenção e que o atendimento 

seja de excelência, absolutamente formal e personalizado.  

“ Esta realidade realça a importância de uma hotelaria de rosto humano, o 

retorno à antiga máxima de que o cliente é o rei. Sendo verdade que uma 

unidade hoteleira só subsiste se gerar lucro, também é certo que esse lucro, a 

médio e a longo prazo, só é sustentado se decorrer da assumpção do 

princípio de que a unidade hoteleira existe para bem acolher os seus 

clientes.” (Costa e Sousa 2011: 180) 

 

8.3. – Atendimento telefónico 

O atendimento telefónico na receção é da responsabilidade dos rececionistas e dos 

bagageiros.  

Todas as chamadas telefónicas, seguindo as indicações dos standards em vigor no 

hotel, devem ser atendidas com rapidez, sempre que possível até ao terceiro toque, o 

tom de voz deverá ser caloroso, simpático e cordial e a saudação apropriada, tal como 

descreverei mais à frente. Não deverá ser transmitida a intenção de “despachar” a 

conversa e a linguagem deverá ser cuidada e percetiva. A saudação inicial virá 

acompanhada com uma expressão de saudação, que visa criar empatia no primeiro 

contacto, pois  
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“O uso de expressões de saudação é, por excelência, uma forma expressiva 

de se criar empatia com o outro no início de qualquer ato comunicativo. É 

também uma forma sábia de ser prevenir antipatia ou má vontade por parte 

do nosso interlocutor.” (Tavares 2016: 80) 

 

  8.3.1. – Chamadas externas 

Uma chamada externa deverá ser atendida da seguinte maneira, segundo os standards 

do hotel (exemplo): 

Português: “Vidago Palace Hotel, muito bom dia, fala Miguel em que posso ajudar?”   

Inglês: “Vidago Palace Hotel, good morning, my name is Miguel, how may I help 

you?” 

Nos exemplos acima, o rececionista/ bagageiro identifica o hotel, utiliza a expressão 

de saudação “muito bom dia”, identifica-se a si próprio, “fala Miguel” remata com a 

expressão de cortesia ao perguntar “em que posso ajudar?”, abrindo a conversa para o 

interlocutor, neste caso o cliente.  

De seguida o cliente irá então fazer o seu pedido, dando seguimento à conversa. Os 

marcadores de cortesia e boa educação deverão ser utilizados pelo 

rececionista/bagageiro sempre que a pretensão seja por exemplo pedir dados ao 

cliente, pois “trata-se de expressões que exprimem cortesia na formulação de um 

pedido ou ordem, diminuindo a carga diretiva a eles inerente” (Tavares 2016: 80). 

A adequada utilização dos tempos verbais durante a conversa também é fundamental, 

por exemplo 

“O pretérito imperfeito do indicativo (designado «imperfeito de cortesia») e 

o condicional são os tempos e modos verbais por excelência usados para 

conferir delicadeza linguística. Têm por função suavizar e atenuar um desejo, 

um pedido ou uma ordem. Os verbos poder e querer são os mais 

frequentemente usados para este efeito.” (Tavares 2016: 81)  
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Após o cliente ter entrado na conversa é fundamental perguntar o nome, para que se 

possa personalizar a conversa:  

Exemplos: “Tenho o prazer de estar a falar com o senhor…” 

                   “Poderia ter a amabilidade de me dizer com quem tenho o prazer de estar 

a falar?” 

Como se pode constatar no segundo exemplo utiliza-se então o pretérito imperfeito do 

indicativo como marcador de cortesia linguística.                     

Caso a chamada seja para transferir a outro departamento, deve-se então questionado 

o nome a anunciar, não esquecendo de após o ter feito, cumprimentar, e desejar por 

exemplo um bom dia.  

Exemplo:  

                Rececionista: “Quem devo anunciar, por favor?” 

                Cliente: “Filipe Fernandes” 

                 Rececionista: “Senhor Fernandes poderia dizer-me por favor qual é o 

assunto a tratar?” 

                 Cliente: “É acerca de um tratamento que pretendo fazer no vosso Spa” 

                 Rececionista: “Muito obrigado senhor Fernandes, vou transferir de seguida 

a sua chamada, tenha um ótimo dia.” 

 

8.3.1.1. – Formas de tratamento  

Caso não tenha sido a primeira vez que o cliente ligou, seja um cliente habitual ou 

conhecido, deve ter-se também em conta a pessoa com quem se fala e o título 

académico ou profissional da mesma.  

Diz-nos Tavares que (2016: 82) 

“Os atos comunicativos refletem as relações sociais entre as pessoas, quer 

isto dizer que a forma como tratamos a pessoa com quem falamos é 
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condicionada pelo grau de intimidade e a relação de confiança que mantemos 

com ela. É esta relação de proximidade ou distância que determina o uso de 

um registo mais ou menos formal, bem como a escolha das palavras, das 

frases, do estilo linguístico, etc.” 

 

As formas de tratamento utilizadas no Vidago Palace são formais:  

Tratamento, respeitando a distância social:  

 O senhor 

 A senhora 

 A dona 

Tavares (2016:83), sugere as seguintes formas de tratamento para as pessoas que 

possuem título académico ou profissional: 

 O senhor doutor/ a senhora doutora 

 O senhor professor/ a senhora professora 

 O senhor engenheiro/ a senhora engenheira 

 O senhor arquiteto/ a senhora arquiteta 

 

Outros exemplos (Tavares 2016:84): 

Dignitário  Forma de tratamento 

Juiz  Meritíssimo Juiz 

Reitor  Magnífico Reitor 

Embaixador Excelentíssimo Senhor Embaixador  

Cônsul  Vossa Excelência  
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Papa Vossa Santidade  

Cardeal Vossa Eminência  

Presidente da República  Vossa Excelência  

Rei Vossa Majestade 

Príncipe  Vossa Alteza 

 

Tabela 3 – Tratamento cerimonioso e protocolar  

 

8.3.1.2. – O que nunca se deve dizer 

Há expressões que logicamente quer o rececionista quer o bagageiro não devem 

jamais utilizar durante uma conversa com um cliente, seja por telefone ou 

pessoalmente. Almeida e Araújo (2012: 63) sugerem as abaixo transcritas.  

 

O que nunca se diz O que deve dizer 

É demasiado caro para si. Espere um momento, vou ajudá-lo.  

É impossível! Vamos resolver. 

É tudo? Se necessitar de algo mais… 

Eu não estou aqui para isso. Vou tentar resolver o seu problema. 

Não sou eu que decido! Estou aqui para ajudar, em que posso ser 

útil? 

Não! Eu vou tentar. 

O que é que isso me interessa? Compreendo, mas… 

O que é que quer mais? Deseja mais alguma coisa? 

Tabela 4 – O que nunca se deve dizer 
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8.4. – Avaliação de expressões básicas de cortesia utilizadas pelos clientes nas 

chamadas externas no Vidago Palace Hotel 

Com o objetivo de perceber o perfil do hóspede do Vidago Palace no que à utilização 

de expressões básicas de cortesia diz respeito, neste estudo feito com a colaboração da 

equipa de receção do Vidago Palace foram anotados dados de 150 chamadas externas, 

durante um período de 15 dias, onde se apontou o idioma utilizado no diálogo: 

português, inglês, espanhol ou francês, o período em que a anotação das chamadas 

decorreu: manhã, tarde ou noite; a duração média da chamada em minutos; o tom de 

voz do cliente; o número de vezes em que foram utilizadas expressões básicas de 

cortesia pelo cliente: “obrigado”, “muito obrigado”, “por favor”, “tenha a gentileza 

de”; se o cliente ou quem pretende fazer a reserva do cliente (secretário, assessor), fez 

referência do título honorífico; se a abordagem ao colaborador foi com: “você” ou 

“tu”. 

 

8.4.1. – Período do serviço em que a chamada aconteceu  

Foi anotado, sempre que era rececionada uma chamada externa, o período em que esta 

foi recebida, se de manhã, de tarde ou de noite.  

Manhã

Tarde 

Noite

 

Gráfico 1 – Período/ turno em que a chamada foi recebida 
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O turno que recebeu mais chamadas externas foi o período da manhã, sobretudo a fase 

inicial da manhã, visto ser uma altura em que há mais fluxo de chamadas e por norma, 

mais rececionistas e bagageiros na receção. De referir também, para um maior rigor 

na interpretação deste estudo, que o registo dos resultados das chamadas, não teve 

uma sequência exata, pelo que, quando existia mais movimento na receção, por força 

do trabalho, os rececionistas ou os bagageiros não podiam fazer essas anotações, pois 

estavam ocupados com outras tarefas prioritárias. Note-se que existe um registo 

considerável de chamadas anotadas durante a noite, pois neste período é menos 

frequente a afluência dos hóspedes à receção. O registo das chamadas foi feito sempre 

que existia tempo para tal, durante o já referido período de 15 dias. 

 

8.4.2. – Idioma falado durante a chamada 

Foi registado, em cada chamada o idioma utilizado, por forma a perceber as diferentes 

formas de trato que cada língua suscita. Irei mais à frente neste estudo, através dos 

inquéritos feitos ao staff da receção expor quais as nacionalidades dos clientes que o 

pessoal da receção acredita serem de trato mais fácil ou difícil. De referir que o tempo 

total das chamadas foi de 494 minutos, sendo que a média é de 3,29 min por chamada. 

 

Português

Francês

Espanhol

Inglês

 

Gráfico 2 – Idiomas falados durante as chamadas 
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8.4.3. – Tom de voz utilizado pelo cliente 

Durante as conversas registadas, os motivos para o cliente contactar o hotel foram 

vários, desde fazer reservas, pedir informações, pedir para falar com algum 

colaborador de outro departamento ou também, ainda que raramente, reclamar de 

alguma coisa. 

O gráfico abaixo representa então o tom de voz com que o cliente estava a utilizar, 

que vai desde o tom de voz normal, moderado ou áspero (rudez).   

Normal

Moderado

Áspero

 

Gráfico 3 – Tom de voz utilizado pelo cliente durante as chamadas 

Como podemos constatar pelo gráfico, a maioria dos clientes falou num tom de voz 

normal, ou seja, fazendo os seus pedidos e transmitindo os seus pontos de vista 

serenamente o que é um indicador positivo, pois representa o sucesso comunicativo 

da equipa. As chamadas de tom moderado ou áspero surgem pelas diversas razões, 

tais como reclamações ou clientes mais difíceis.  

 

8.4.4. – Expressões básicas de cortesia utilizadas durante a chamada 

As expressões básicas de cortesia como “obrigado/a”, “muito obrigado”, “por favor”, 

“tenha a gentileza de” são utilizados diversas vezes durante as conversas, sendo quase 
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de uso obrigatório em ambientes formais e até mesmo em ambientes informais, pois 

fazem parte das normas da boa educação.  

Quanto à palavra “obrigado/a” ainda existem dúvidas quanto à sua utilização tendo 

em conta o género. Mas segundo aquilo que defende Tavares (2016: 54) 

“A palavra «obrigado» é um adjetivo, pelo que deverá concordar em género 

e número com a pessoa que agradece. Assim, uma mulher deverá dizer 

sempre «obrigada» (tal como diz «grata, agradecida») e um homem deverá 

dizer sempre «obrigado» (tal como diz «grato, agradecido»).” 

   

Obrigado

Muito obrigado 

Por favor

Tenha a gentileza

 

   Gráfico 4 – Expressões básicas de cortesia 

 

Nas 150 chamadas analisadas a equipa da receção anotou que o alocutário disse pelo 

menos 102 vezes a palavra “obrigado”, 34 vezes a expressão “muito obrigado”, 99 

vezes as palavras “por favor”, 12 vezes a expressão “tenha a gentileza de”, ou 

idêntico. Isto significa que em 150 chamadas foram utilizadas pelo menos 247 vezes 

estas expressões de agradecimento, sendo a média de utilização de 1.65 vezes por 

chamada.  

Em 14 conversas não existiu registo das palavras “obrigado” ou “muito obrigado”, e 

em 39 não existiu registo das palavras “por favor” ou “tenha a gentileza de” (ou 

idêntico). 
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8.4.5. – Títulos honoríficos e abordagem do cliente ao rececionista 

Nas 150 chamadas registadas, 11 clientes referiram o seu título honorífico pelo menos 

uma vez durante a chamada, sendo que os restantes 139 não o fizeram.  

Nas 150 chamadas registadas, 10 clientes trataram os colaboradores por “tu” e 140 

trataram por “você”.  

De notar que o resultado de 10 clientes a tratar por tu me parece excessivo, pelo esse 

valor possa eventualmente ter resultado de chamadas externas de clientes conhecidos 

dos colaboradores que os atenderam, existindo desta forma confiança e proximidade 

para esse tipo de tratamento na segunda pessoa do singular. 

 

8.5. – Chamadas internas  

 

As chamadas internas são as que são feitas pelos telefones que estão no próprio hotel, 

quer seja de um escritório para outro escritório/ secção, ou de um quarto para a 

receção, receção do spa, room service ou vice-versa.   

Ao atender uma chamada interna o rececionista/bagageiro atende da seguinte forma 

(exemplo): 

Portugês: “Receção, bom dia, fala José, em que posso ajudar?” 

Inglês: “Reception, good morning, my name is Manuel, how may I help you?” 

Como podemos verificar pelos exemplos acima, o locutor identifica o departamento, 

utiliza uma expressão de saudação, refere o seu nome e de seguida pergunta “em que 

posso ajudar” por forma a deixar a conversa aberta para o hóspede poder assim de 

seguida iniciar o diálogo. Após o hóspede fazer a sua solicitação, a pessoa que 

atendeu a chamada deve tratá-lo pelo nome, pois no telefone aparece o nome do 

cliente. Caso o hóspede peça para reencaminhar a chamada, por exemplo para o spa, 

ou para o room service, o método é igual ao utilizado nas chamadas externas, já 

referido anteriormente.  
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Exemplo de uma chamada completa: 

 

Rececionista: Receção, bom dia, fala José, em que posso ajudar? 

Cliente: Bom dia, gostaria que preparasse a minha conta e que pedisse a alguém para 

vir aqui ao quarto recolher a minha bagagem.  

Rececionista: Com certeza senhor Matos. Já tem a bagagem toda pronta para 

recolher? 

Cliente: Sim, a bagagem já está toda pronta. 

Rececionista: Um colega nosso vai então ao quarto agora mesmo recolher a sua 

bagagem. Vamos providenciar também já de seguida um extrato para que possa 

conferir a sua conta. 

Cliente: Muito obrigado e até já. 

Rececionista: Ora essa! Obrigado nós, até já.  

 

8.6.- Nacionalidades dos hóspedes que estiveram no V.P.H durante o período de 

investigação e recolha de dados  

 

O Vidago Palace Hotel é um hotel mundialmente conhecido e promovido por diversos 

países em todo o mundo. No entanto, existem logicamente países cujos habitantes são 

clientes mais regulares e em maior afluência, em grade parte também pelo trabalho 

promocional que é feito pelo hotel nesses países. Logicamente que a diferença de 

culturas é uma condicionante no que à cortesia diz respeito, pois ela difere de cultura 

para cultura, tendo em conta o idioma e os usos e costumes. 

O trabalho de campo foi realizado nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2016. 

Nos gráficos abaixo surgem então representados a quantidade clientes que estiveram 

no hotel neste período, por nacionalidade (dados retirados do Opera). 



 

 

 

61 

 

Mês de janeiro de 2016 

Portugal 

Espanha

Brasil

Ucrânia

França

      

Gráfico 5 – Nacionalidades dos hóspedes no mês de Janeiro  

 

No mês de Janeiro, tal como podemos verificar pelo gráfico acima, é de nacionalidade 

portuguesa a maior parcela de clientes que esteve alojado no Vidago Palace, 755, 

estando logo de seguida Espanha como maior mercado emissor com 99 hóspedes, 

seguindo-se, por ordem descendente, Brasil (22), Ucrânia (18) e França (16). De 

referir que como é época baixa os mercados emissores externos não têm muita 

expressividade pois afluem em maior número no verão, época alta.  

Passaram ainda neste mês pelo hotel, 10 cliente dos Estados Unidos, 4 da Austrália e 

minorias de outros países, num total de 951 hóspedes.  

 

Mês de Fevereiro de 2016 

Portugal

Espanha

Reino Unido

França

Alemanha

  

Gráfico 6- Nacionalidades dos hóspedes no mês de Fevereiro 
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No mês de Fevereiro prosseguiu a moda do mês anterior e foram naturalmente de 

nacionalidade Portuguesa os hóspedes que estiveram em maior número, 999, 

seguindo-se novamente Espanha com 121 hóspedes, o Reino Unido com 33, França 

com 28 e a Alemanha com 15. Estiveram ainda 13 hóspedes do Brasil, 12 dos Estados 

Unidos e 9 da Austrália e ainda minorias de outros países, num total de 1245 

hóspedes.  

 

Mês de Março de 2016 

Portugal 

Espanha

Reino Unido

França

Suiça

  

Gráfico 7 – Nacionalidades dos hóspedes no mês de Março  

Como podemos perceber pelos gráficos acima, quanto mais se aproxima a época alta 

maior é a amplitude das parcelas correspondentes aos hóspedes estrangeiros. 

No mês de Março de 2016 estiveram no hotel pelo menos 1040 hóspedes de 

nacionalidade portuguesa, 157 de nacionalidade espanhola, 133 do Reino Unido, 73 

de França, e 52 Suíços. Passaram também pelo hotel hóspedes oriundos do Japão 

(42), da Nova Zelândia (40), da Alemanha (29), da Austrália (26), e minorias de 

outros países, num total de 1923 hóspedes.    

Serve este ponto deste estudo para que esteja representada a amplitude das 

responsabilidades da equipa de receção do V.P.H, que lida com hóspedes de várias 

nacionalidades, sendo que logicamente cada uma delas tem o seu ADN cultural, o que 

também suscita a adaptações comportamentais, realizadas conforme a experiência 

adquirida a lidar com o hóspede tendo em conta o seu país.  
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 8.7. – O rececionista e o cliente durante check in 

 

O período do check in é sem dúvida fundamental para determinar um início de estadia 

em grande pelo cliente. É aqui que a experiência começa, e onde as fraquezas não 

podem ser expostas e mesmo que o trabalho na receção esteja num frenesim o cliente 

não o pode perceber. A personalização de serviço deve ser sempre uma máxima, e o 

cliente deverá sentir-se especial. É isso que se exige ao Staff da receção no Vidago 

Palace Hotel. Atenção ao detalhe, brio profissional e personalização do serviço.  

Naturalmente a cortesia é também posta à prova nos atos conversacionais durante o 

check in.  

 

Exemplo de uma conversa durante o check in, entre o rececionista e o cliente: 

 

Rececionista: Muito boa tarde senhor Antunes! Seja bem-vindo ao Vidago Palace 

Hotel! A sua viagem correu bem? 

Cliente: Sim correu. Apanhei um bocadinho de trânsito, mas cheguei bem! 

Rececionista: Pois o trânsito, uma chatice de facto, mas o importante é ter chegado 

bem! Senhor Antunes é a primeira vez que está connosco?  

Cliente: Sim é a primeira vez. 

Rececionista: Muito bem, estamos certos de que vai adorar! Sr. Antunes, como é a 

primeira vez que está connosco, poderia por favor facultar-me um documento para 

anexarmos os dados ao seu registo?  

Cliente: Sim, aqui tem. (O cliente dá o documento ao rececionista) 

Rececionista: Muito obrigado. Senhor Antunes vou pedir-lhe também a amabilidade 

de preencher a sua ficha de cliente, nos espaços que estão em branco. (E entrega a 

ficha ao cliente) 
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Cliente: Feito caro amigo! 

Rececionista: Muito obrigado! Senhor Antunes, o seu quarto é o número 210, e tal 

como solicitado, tem a sua massagem no Spa marcada para as 17:00h! Se nos permitir 

vamos agora acompanhá-lo até ao seu quarto. (O rececionista acompanha o cliente até 

ao quarto e pelo caminho, indica a localização de outras áreas do hotel e os respetivos 

horários de funcionamento, como por exemplo do Spa, Bar, restaurante, sala de 

pequenos almoços e faz uma breve apresentação também das facilidades existentes no 

quartos, como o telefone e a indicação da tecla de atalho para contactar a receção 

sempre que necessário, o cofre, o mini bar, a televisão, os comandos para as cortinas e 

ar condicionado.)  

 

Tal como podemos ver na conversa acima o rececionista saúda o cliente mal este 

chega ao hotel, com a expressão de saudação “muito boa tarde”, de seguida dá as boas 

vindas e refere o nome do hotel, rematando depois a conversa com uma questão, 

deixando-a em aberto, por forma a receber a aprovação do cliente, perguntando: 

“correu bem a sua viagem?”. Logicamente que este tipo de soft talk é necessário antes 

de passar àquilo que interessa, que é tratar do processo de registo do cliente. A 

imagem corporal é também muito importante, o rececionista deve fazer todo este 

processo de atendimento ao cliente com confiança e um sorriso na cara e na voz para 

ser aprovado pelo mesmo pois “esta aprovação pode ser conseguida quer através da 

imagem, quer através da linguagem” (Tavares 2016: 78).  

De seguida o cliente diz que a viagem correu bem, referindo de seguida um ponto 

negativo e um ponto positivo: “apanhei um bocadinho de trânsito” (ponto negativo), 

“mas cheguei bem” (ponto positivo). O rececionista para continuar a conversa 

deixando o cliente e a si próprio numa situação conversacional favorável alude ao 

ponto positivo que o cliente referiu, “Sim, o importante é ter chegado bem”, mas antes 

disso não descura da parte negativa que o cliente referiu, intensificando o interesse: 

“pois o trânsito, uma chatice de facto”. Desta forma o rececionista utiliza a cortesia 

positiva percebendo o cliente e intensificando o interesse. Logo de seguida o 

rececionista pergunta se é a primeira vez que o cliente está no hotel, mas, à partida, 
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até tem já essa informação, mas pergunta para dar mais um contributo positivo à 

conversa. Quando o cliente diz que é a primeira vez, o rececionista diz logo de 

seguida: “muito bem, estamos certos de que vai adorar”, isto logicamente com um 

sorriso nos lábios, sendo desta forma um ato comunicativo assertivo, pois a 

“assertividade é uma das grandes qualidades de uma comunicação eficaz…” (Tavares 

2016: 75).  

Depois disso o rececionista aproveita para pedir um documento ao cliente, por ser a 

primeira vez e necessitar de inserir os dados em sistema, no seu registo de cliente. 

Pede também, por forma a completar o registo de cliente, para preencher a ficha de 

cliente, onde constam alguns dados pessoais como o contacto telefónico, de email, 

morada e nacionalidade. De referir que este processo apenas é efetuado na primeira 

estadia do cliente, pois nas seguintes os dados ficarão guardados em sistema e apenas 

será necessário o cliente rubricar a ficha de cliente ou alterar dados caso assim o 

solicite.    

O cliente quando termina de preencher a sua ficha de cliente termina com um: “feito, 

caro amigo”, o que, dito num tom cordial, é um indicador de aprovação ao 

rececionista, deixando-o até mais à vontade e com novas possibilidades discursivas. 

No entanto, ainda assim, a formalidade continuara a ser uma constante da parte do 

profissional da receção. Seguidamente o rececionista agradece: “muito obrigado”, e 

diz ao cliente o número do seu quarto, e também confirma a sua marcação no Spa, 

qua havia sido marcada anteriormente, e para que este não tenha de perguntar, o 

rececionista relembra. Como é a primeira vez que este cliente está no hotel o 

rececionista acompanha-o ao quarto e mostra-lhe as comodidades e explica alguns dos 

serviços do hotel, tal como os seus horários de funcionamento, depois já no quarto 

também faz uma breve descrição das comodidades existentes. Este processo também 

acontece apenas na primeira vez do cliente, pois caso seja cliente repetido já terá 

passado por todo este processo. Nas próximas vezes em que o cliente vier apenas 

serão transmitidas alterações de horários que tenham existido ou algumas informações 

adicionais acerca de novos serviços, caso isso se verifique. 
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Depois deste processo, o cliente ao chegar ao quarto, já terá lá a sua bagagem, ou caso 

ainda não esteja, não demorará a chegar e poderá então disfrutar da sua estadia, 

perfeitamente informado e sentindo-se bem recebido, o que fará com que a sua 

primeira imagem acerca do hotel seja positiva.  

 

A excelência é uma máxima da hotelaria, 

“Nos estabelecimentos hoteleiros deve-se procurar prestar um serviço de 

excelência, e um serviço de excelência não é apenas sorrir para os clientes 

mas sim conseguir que estes nos sorriam. Assim, devemos ver sempre os 

clientes com um problema, ao qual vamos dar resposta, e não como um 

problema.” (Almeida e Araújo 2012: 61) 

 

 8.8. – O rececionista e o cliente durante o check out  

O processo de check out é determinante para o sucesso de todo o trabalho realizado 

durante a estadia do hóspede. Aqui decorrerá o processo final da experiência do 

cliente no hotel e será aqui o culminar da experiência. O cliente pode vir satisfeito e 

não reclamar, pode vir insatisfeito e reclamar, ou pode vir no meio-termo. Caberá 

então ao rececionista avaliar o grau de satisfação do cliente e adaptar o discurso em 

função disso mesmo.  

Vamos então dar dois exemplos, fictícios, um primeiro em que o cliente que faz o 

check out está satisfeito com a estadia (exemplo 1), e outro que sai menos satisfeito 

com a sua experiência (exemplo 2). 

Exemplo 1 (na receção do hotel, às 9:00h):  

Cliente: Bom dia! Queria que me preparasse a minha conta por favor! 

Rececionista: Muito bom dia Sr. Lopes! Com certeza! Vai sair agora?  

Cliente: Sim, vou sair já de seguida.  
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Rececionista: Muito bem Sr. Lopes. Vou imprimir-lhe um extrato para que possa 

conferir os seus consumos? (enquanto imprime o extrato) Como correu a sua estadia?  

Cliente: Correu tudo bem! Vocês são fantásticos. Gostei do hotel e do serviço! Estava 

tudo ótimo.  

Rececionista: Aqui tem o seu extrato. (Enquanto o cliente vai conferindo já a sua 

conta) Muito obrigado Sr. Lopes estamos muito satisfeitos por ter gostado da sua 

estadia! Permite-nos que vamos buscar o seu carro ao parque? 

Cliente: Sim, agradecia. (confere a conta) A conta está corretíssima. (apresenta o 

cartão multibanco para pagar). 

Rececionista: Muito bem Sr. Lopes, são 280,35 por favor. (insere a quantia no TPA, 

o cliente faz o pagamento.). Vai desejar fatura em nome individual? 

Cliente: Sim, é em meu nome, obrigado. 

Rececionista: Aqui tem a sua fatura Sr. Lopes. Muito obrigado pela sua visita, 

esperamos que volte a visitar-nos em breve, teremos todo o gosto em recebê-lo 

novamente no Vidago Palace Hotel!   

Cliente: Voltarei certamente, muito obrigado e até à próxima. 

Rececionista: Muito obrigado, tenha uma ótima viagem de regresso! 

Neste exemplo em concreto o hóspede sai notavelmente satisfeito com a sua 

experiência no hotel e provavelmente repetirá a visita, tendo todo o sucesso da estadia 

contribuído para a fidelização deste cliente ser possível, mais importante ainda por ser 

a primeira vez que este está no hotel.  

A qualidade tem de ser uma constante na hotelaria: qualidade de serviço, qualidade de 

atendimento, qualidade da experiência como um todo, pois “a qualidade é um 

conceito de gestão fundamental nos dias de hoje que decorre dos princípios de 

marketing e da necessidade de as empresas satisfazerem – mesmo excederem – as 

expectativas dos consumidores.” (Costa e Sousa 2011: 181) 
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Durante o diálogo de check out o rececionista mostra-se interessado em saber se a 

experiência do hóspede correu bem, perguntando-lhe como correu a estadia. A 

resposta do cliente aqui é fundamental para a prossecução do diálogo, pois aqui o 

rececionista expõe-se perguntando ao cliente a sua opinião acerca da estadia, podendo 

esta ser boa ou má. Mas, no entanto é uma questão necessária, pois demostra que o 

rececionista se preocupa com o cliente, sendo notável novamente a cortesia positiva.  

Neste exemplo em concreto, o cliente sai satisfeito. Na fase final do procedimento de 

check out o rececionista diz: “Muito obrigado pela sua visita, esperamos que volte a 

visitar-nos em breve, teremos todo o gosto em recebê-lo novamente no Vidago Palace 

Hotel!”, agradece primeiramente a visita do cliente, pois o cliente deve sentir-se 

importante, convida-o a regressar novamente, aludindo ainda mais à cortesia positiva 

quando refere no final que terão, todo o staff do hotel e não apenas o rececionista, 

todo o gosto em receber o cliente de novo. Aqui o rececionista não se representa 

apenas a si, mas sim a todo o staff, a todos aqueles que contribuíram para a 

experiência do hóspede, e também o próprio hotel, como marca. 

Todo o staff será importante para o sucesso da experiência do cliente, todos ajudam à 

fidelização e  

“O trabalho comercial na hotelaria deve ser encarado como uma tarefa de 

todos. Sem prejuízo da importância do trabalho específico daqueles que têm 

a maior responsabilidade nesta tarefa, por força de tudo o que atrás se referiu, 

todos são importantes para a realização do objetivo fundamental de tornar o 

cliente no primeiro e essencial promotor da unidade hoteleira.” (Costa e 

Sousa 2011: 181) 

No final o cliente diz que certamente voltará, dando novamente a entender a sua 

satisfação e o rececionista agradece de novo, com um “muito obrigado”, e junta a isso 

mais uma expressão de cortesia, desejando ao cliente boa viagem de regresso.   
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Exemplo 2 (na receção do hotel, às 09:00h) 

 

Neste exemplo vamos pegar na conversa de cima, mas iniciá-la da parte em que o 

rececionista pergunta ao cliente como correu a sua estadia, sendo que desta vez a 

resposta do cliente será diferente. A reclamação, fictícia, é referente a um atraso no 

serviço do restaurante. O cliente não havia reclamado na hora, mas saiu com um ar de 

insatisfação e os funcionários do restaurante avisaram os da receção de que o serviço 

havia sido demorado por causa de um atraso na cozinha, que aconteceu devido à 

avaria de um equipamento.  

 

Rececionista: Muito bem Sr. Lopes. Vou imprimir-lhe um extrato para que possa 

conferir os seus consumos. (enquanto imprime o extrato) Como correu a sua estadia?  

Cliente: Podia ter corrido melhor. Não fosse ter estado à espera do jantar mais de 

uma hora no vosso restaurante. Ontem chegamos ao vosso restaurante às 21:00h, fiz o 

pedido às 21:15h e apenas começamos a jantar às 22:30h. Inaceitável num hotel de 

cinco estrelas! 

Rececionista: Sr. Lopes, lamentamos imenso o sucedido. É algo que não é de todo 

normal acontecer.  

Cliente: (Irritado) Pois de facto não é normal!  

Rececionista: (A direção deu autorização para que o jantar fosse oferecido, devido à 

demora). Sr. Lopes o seu jantar de ontem no nosso salão nobre é cortesia nossa, e 

mais uma vez pedimos imensa desculpa pela demora, pois o nosso objetivo é sempre 

que os nossos estimados hóspedes fiquem satisfeitos com o nosso serviço.  

 

O cliente mostra insatisfação com o atraso do serviço no restaurante, devido ao tempo 

que o jantar demorou a ser servido. O rececionista, de maneira a minimizar a imagem 

negativa que o cliente tem do serviço de restaurante, diz ao cliente que “é algo que 

não é de todo normal acontecer, tendo ainda antes disso dito que lamenta o sucedido, 
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de forma a receber aprovação do cliente ao reconhecer implicitamente que foi de facto 

uma situação negativa.  

 De seguida o rececionista, com autorização da direção que já tinha conhecimento da 

situação, diz ao cliente que o jantar é de oferta: “o jantar de ontem no nosso 

restaurante é cortesia nossa”, e di-lo de uma forma subtil, ao substituir a palavra 

“oferta” pela palavra “cortesia”.   

No final, recorrendo à cortesia negativa, o rececionista pede novamente desculpas 

referindo que “o nosso objetivo é que os nossos estimados hóspedes fiquem satisfeitos 

com o nosso serviço”. 

É importante que o cliente saia satisfeito desta sua experiência. E embora tenha 

acontecido este episódio negativo, o impacto do mesmo foi minimizado quando se 

reconheceu a falha e se ofereceu o jantar ao cliente. A lembrança do cliente acerca da 

sua estadia, caso tudo o resto tenha ido de encontro às suas pretensões, vai ser 

positiva. 

A intangibilidade é indissociável do mercado hoteleiro, portanto é importante que  o 

cliente fique com uma boa impressão do inicio ao final da estadia, pois  

“é esta intangibilidade que nos permite afirmar que, após utilizar o serviço de 

um hotel, ao cliente nada mais resta do que a lembrança desse serviço, o 

juízo que sobre o mesmo é por si feito. Neste sentido, há que assinalar a 

importância, já referida, dos aspetos tangíveis do serviço hoteleiro de que a 

decoração e a música ambiente são exemplos, bem como a necessidade 

sentida pelos hotéis de colocar à disposição dos clientes um conjunto, cada 

vez mais sofisticado, de produtos de acolhimento, as chamadas amenities, o 

qual não deve ser considerado como uma mera necessidade de enriquecer o 

serviço hoteleiro, mas antes, e também, como uma forma de comunicar com 

os clientes e de contribuir para conferir um certo grau de tangibilidade a esse 

serviço” (Costa e Sousa 2011: 18) 
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8.9. – O Staff da receção. As opiniões dos rececionistas e bagageiros do Vidago 

Palace Hotel 

Foi feito um inquérito ao qual puderam responder n à data, quatro rececionistas e 

quatro bagageiros, um total de oito elementos da receção que responderam ao 

inquérito do qual apresentaremos de seguida os resultados. O inquérito foi feito 

durante o mês de Abril de 2016.  

  

Foi feita a pergunta sobre há quanto tempo trabalhavam em hotelaria, pois a 

experiência na hotelaria, tal como em outra atividade, confere experiência e um 

acumular de vivências profissionais que podem ajudar a ultrapassar com maior grau 

da sucesso situações negativas que se possam ir repetindo.  

Menos de dois
anos

Mais de dois
anos

Mais de quatro
anos

Mais de seis
anos

Mais de oito
anos

Mais de dez anos

 

Gráfico 8 – Número de anos de experiência em hotelaria do Staff da receção do 

Vidago Palace Hotel 

Três dos elementos da receção referiram ter menos de dois anos de experiência, três 

mais de dois anos e menos de quatro, um tem mais de seis anos e menos de oito, e um 

tem mais de dez anos de experiência. De referir que os rececionistas todos eles 

apresentaram mais anos de experiência do que os bagageiros, tendo alguns deles 

inclusive já passado nessa categoria profissional.  

Na hotelaria também é comum os profissionais da área terem passado por outros 

hotéis, terem conhecido outras realidades. 
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Duas estrelas

Três estrelas 

Quatro

Outra categoria

 

Gráfico 9 – Categoria dos Hotéis 

Dos oito elementos da receção inquiridos, cinco referiram já terem trabalhado em 

hotéis de categoria inferior e três disseram nunca terem trabalhado noutro hotel.  

Dos que já trabalharam em hotéis de categoria inferior, dois disseram já ter trabalhado 

em hotéis de três estrelas e três em hotéis de quatro estrelas.  

Todo o Staff da receção inquirido afirmou já ter lidados com alguma reclamação de 

clientes, sendo que quatro referiram já terem feito a gestão total de uma reclamação e 

outros 4 nunca terem feito a gestão total de uma reclamação até à sua resolução. 

Todos responderam afirmativamente à questão: “Alguma vez alguma cliente o tratou 

por tu?”.   

Foi perguntado aos inquiridos de que nacionalidade são os clientes que, na opinião 

deles, mais reclamam.  

Espanhois 

Ingleses

Franceses

Alemães

Brasileiros

Portugueses

 

Gráfico 10 – Nacionalidades dos clientes que mais reclamam 
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Foi dada a hipótese de escolherem até duas opções cada elemento. Três votos foram 

para os clientes de nacionalidade Espanhola, o que também se pode justificar com 

uma maior afluência destes clientes ao hotel. Cinco votos foram para os clientes 

Ingleses, um para clientes de nacionalidade francesa, dois para clientes de 

nacionalidade alemã, dois para clientes oriundos do Brasil, e dois para clientes 

portugueses.  

Atendendo às diferenças culturais de outros países comparativamente com as nossas, 

foi perguntado em que nível colocariam a facilidade de trato com os turistas das 

diferentes nacionalidades. 

 Espanhol – Sete confirmam que o hóspede espanhol é de trato fácil e um de trato 

médio. Nenhum vê os hóspedes espanhóis como sendo de trato difícil. 

Francês – Dois confirmam que o turista Francês é de trato fácil, quatro de trato médio 

e dois de trato difícil.  

Inglês – Seis veem o turista Inglês como sendo de trato fácil, dois de trato médio e 

nenhum de trato difícil.  

Português – Três confirmam o turista Português como sendo de trato fácil, quatro de 

trato médio e um de trato difícil.  

Foi perguntado a todos os elementos se já tinham recebido algum grupo de clientes 

asiáticos de pelo menos cinco ou mais pessoas, ao que todos responderam 

afirmativamente. 
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São muito
organizados e de
trato fácil

São organizados
e de trato
normal 

São organizados
mas de trato
difícil 

Não são nada
organizados

  

 Gráfico 11 – Opinião dos elementos da receção do V.P acerca dos grupos de clientes 

asiáticos. 

Tive curiosidade em perceber se a opinião dos restantes elementos inquiridos da 

receção do Vidago Palace era semelhante à minha em relação aos clientes asiáticos 

que, ao longo destes anos de vivências profissionais em que tive de servir alguns 

clientes deste continente, sempre me pareceram todos bastante reservados, 

organizados, educados e cordiais. Sendo mais visível essa organização quando vêm 

em grupo.  

Cinco elementos do Staff da receção são da opinião de que os clientes asiáticos são 

muito organizados e de trato fácil, três de referem que estes clientes são organizados 

mas de trato normal, um entende que são organizados mas de trato difícil. Nenhum os 

vê como sendo desorganizados.  

Dado que grande parte das reclamações dos clientes é feita por telefone ou por email 

foi perguntado aos elementos da receção se achavam que era mais difícil a resolução 

de uma reclamação por telefone ou presencialmente ou se era indiferente. Três 

responderam ser mais difícil a resolução por telefone do que presencialmente e três 

responderam ser indiferente.  
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Muito exigente

Exigente

Moderadamente
exigente

Pouco exigente

 

Gráfico 12 – Opinião dos elementos da receção acerca do cliente do Vidago 

Palace 

 

A maioria dos inquiridos respondeu que o cliente do Vidago Palace Hotel é muito 

exigente. Sendo que três referiram ser apenas exigente, um moderadamente 

exigente e nenhum pouco exigente.  

 

      8.9.1. – O que é para si ser cortês? 

Foi feita a pergunta: “o que é para si ser cortês?”, Aos oito profissionais de receção 

que responderam ao inquérito e que trabalhavam, à data do estudo, na receção do 

Vidago Palace Hotel. 

 

Mulher, 24 anos, Rececionista 

“Ser cortês, alguém que sabe estar, falar, tem simpatia natural, sabe resolver as 

situações da melhor forma possível” 

 

Homem, 32 anos, Rececionista 

“Ser cortês significa ser educado, ter bom trato com o hóspede e sobretudo saber 

ouvir” 
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Homem, 29 anos, Rececionista 

“Ser cortês é proteger a pessoa com quem falamos de possíveis situações 

desconfortáveis. É proteger a face da outra pessoa e permitir que ela dê seguimento ao 

discurso confortavelmente”  

 

Homem, 32 anos, Rececionista  

“Ser cortês é atender às solicitações dos clientes mantendo uma imagem cuidada e 

adequada, ainda que estes o possam não estar a fazer” 

 

Homem, 35 anos, Bagageiro 

“É ser educado e simpático, sem exageros” 

 

Homem, 27 anos, Bagageiro 

“É dar atenção às necessidades dos hóspedes, antecipando as mesmas, sempre com o 

máximo de zelo e profissionalismo” 

 

Homem, 23 anos, Bagageiro  

“Manter distância, estando sempre presente. Mostrar-nos sempre disponíveis e 

oferecer serviços” 

 

Homem, 23 anos, Bagageiro 

“É uma pessoa demostrar cortesia e expressar gentileza” 
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9. Observações finais  

 

Podemos concluir com este estudo a dimensão do valor da cortesia aquando da sua 

correta utilização no mercado hoteleiro de luxo, tomando como objecto de estudo um 

dos melhores hotéis do país, o Vidago Palace Hotel. Percebemos que o bom trato e a 

cortesia são uma constante e sem dúvida que a sua correta utilização traz resultados 

positivos no que diz respeito à satisfação do hóspede.  

Ser arrogante, não ter comportamentos adequados à prática profissional, desconhecer 

os Standards do hotel ou não ter a formação necessária para desempenhar 

corretamente as tarefas pode comprometer os objetivos de vendas do hotel visto que 

um cliente insatisfeito com a sua experiência dificilmente a repetirá. 

É necessário devido a esse fator dotar as equipas dos instrumentos necessários para o 

correto desempenho das suas tarefas, investindo em formações tais como, por 

exemplo, em protocolo e atendimento, gestão de conflitos entre outros. A longo prazo 

isso traduzir-se-á numa significativa redução de reclamações e será mais provável e 

eficaz o processo de fidelização do cliente: “Um ciente satisfeito é um cliente feito”.  

Sandra Tavares (2016: 19) refere que, 

“Tal como os grandes atletas se preparam para uma prova de alta 

competição, os grandes oradores preparam-se muito bem quando têm a 

missão de falar em público. Para uma qualquer intervenção pública – uma 

reunião, uma palestra, uma conferência, a apresentação de um projeto, ideia 

ou produto – devemos ensaiar tantas vezes quantas necessárias para 

sabermos na ponta da língua o que vamos dizer.”  

Também podemos concluir que as diferenças culturais e sociais também requerem 

adaptações específicas direcionadas para aquele tipo de cliente, portanto, numa 

unidade hoteleira será positivo e benéfico para efeitos comerciais, conhecer qual o 

tipo de cliente que visita o hotel para que depois as equipas possam ser preparadas 

para adaptarem o seu modelo de atendimento em função daquele tipo de cliente, pois 
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a personalização de serviço num hotel de 5 estrelas e capacidade de antecipar ao 

desejo do cliente é reconhecido como sendo uma mais-valia neste mercado.  

Para além de termos constatado a importância da cortesia na indústria hoteleira em 

geral percebemos também a importância central que esta tem no comportamento 

humano, nas relações entre as pessoas e o seu contributo para o equilíbrio social 

podendo amenizar situações potencialmente desagradáveis, encurtar distâncias, ou 

servir também de método de persuasão. 

Isabel Seara (2014: 13) refere que 

“No fundo, a cortesia é o primeiro passo para a coexistência tranquila das 

pessoas em sociedade, para a célebre ambição kantiana: comportar-se 

pacificamente com o intuito de alcançar a paz do convívio mútuo, preferindo 

a hospitalidade em detrimento da hostilidade. Kant falava dessa teoria da 

obrigação moral que postula: age sempre de tal forma que a tua conduta 

possa ser erigida a uma norma de conduta universal.”  

Será interessante um aprofundar deste estudo por outros investigadores, alargando-o a 

outros ramos económicos pois acredito ser possível melhorar consideravelmente os 

resultados de vendas das empresas se existir também uma melhoria na comunicação e 

se a cortesia for utilizada de forma correta pode ser um potente instrumento para 

fidelizar clientes, minimizar reclamações e consequentemente melhorar receitas e a 

imagem da empresa aos olhos da sociedade.  
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