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RESUMO
A Internet oferece grandes oportunidades para a indústria turística, mas também aumentou de
forma significativa o potencial para disputas entre os membros dos canais de distribuição do
turismo. A ameaça da desintermediação tem influenciado os agentes de viagens tradicionais,
obrigando-os a melhorar a funcionalidade de seus websites e a implementar o comércio
eletrônico. Este estudo exploratório combina duas metodologias diferentes: análise de
conteúdo e pesquisa com questionário, e tem como objetivo analisar a adoção de websites
pelos agentes de viagens membros da ABAV-MA. A análise de conteúdo avalia a
funcionalidade e interatividade dos websites de acordo com o Extended Model of Internet
Commerce Adoption (eMICA). O questionário investiga a influência da Internet sobre os
negócios das empresas, a percepção de valor dos elementos do eMICA, e desafios enfrentados
para operar um website comercial. Os resultados mostram que as agências tradicionais filiadas
a ABAV-MA apresentam um baixo grau de funcionalidade e interatividade, enquanto as
agências virtuais atingem alto grau de sofisticação.
Palavras-chave: Turismo. Agências de viagem. Internet. Comércio eletrônico. Web site.
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ABSTRACT
The Internet offers great opportunities for the tourism industry, but has significantly increased
the potential for discord among the members of the tourism distribution channel. The threat
faced by disintermediation has influenced the traditional travel agents, forcing them to
increase the functionality of their websites and implementing e-commerce. This exploratory
study combines two different methodologies: content analysis and questionnaire survey, and
aims to analyze the adoption of Internet technologies by Traditional travel agencies members
of ABAV-MA. The content analysis evaluates the functionality and interactivity of the
websites according to The Extended Model of Internet Commerce Adoption (eMICA) model.
The questionnaire investigates the influence of the Internet upon company business, the
perceived value of the e MICA elements, and challenges faced in operating a commercial
website. The results show that Traditional travel agencies members of ABAV-MA show low
grade of website functionality and interactivity, while Virtual travel agencies display high,
level of sophistication.
Keywords: Tourism. Travel agency. Internet. E-commerce. Website.
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1 INTRODUÇÃO
O ser humano sempre foi impulsionado a se deslocar por diferentes razões; caça,
religião, comércio, lazer, etc. Os romanos viajavam para escapar do barulho das cidades; na
época do Iluminismo, as viagens tinham motivos mais culturais e educacionais, conhecidas
como Gran Tour, mas até esse período as viagens ainda estavam restritas as classes mais
abastadas (OMT, 2003b).
Porém, foi apenas em 1841 que novas formas de organizar viagens surgiram com
Thomas Cook. Segundo a (OMT, 2003a) foi Cook que ajudou a tornar o turismo mais
acessível ao implantar conceitos de excursões e fretamentos.
No final do século XIX, o visionário Thomas Cook iniciou as atividades de uma
agência de viagens, onde as informações acerca dos serviços/produtos eram restritas
a um grupo de pessoas tendo como meio de comunicação mais eficiente na época o
telégrafo, e de transporte trens e navios (BIZ, 2003, p. 13).

Desde a época em que Cook iniciou suas atividades, houve grandes mudanças no
setor, com a evolução dos meios de transporte, principalmente da aviação comercial. Após a
Segunda Guerra Mundial, o turismo se tornou mais acessível para a população de classe
média, a era da aviação a jato permitiu que o turismo crescesse e se espalhasse pelo mundo,
com isso milhares de quilômetros podiam ser percorridos em algumas horas. Isso fez com que
as pessoas passassem a buscar destinos mais distantes que antes eram extremamente caros e
difíceis de se alcançar (PALHARES, 2001).
Atualmente, uma outra revolução está em pleno andamento e ainda é muito difícil
saber quais serão suas consequências Os avanços da Tecnologia da Informação (TI),
principalmente a Internet tem criado pressões nos mais diversos setores do turismo, desde os
consumidores, passando pelas agências de turismo até os grandes players da indústria, como
companhias aéreas, operadoras e cadeias hoteleiras.
De acordo com Sheldon (2003), o turismo por sua própria natureza tem uma forte
ligação com a TI: primeiro, porque na maioria das vezes, as empresas e clientes precisam se
comunicar, às vezes separados por milhares quilômetros; segundo, porque sendo um produto
intangível e baseado na informação, ele não precisa ser levado até o consumidor, sendo que
este é que deve ir até o destino. Para Vicentin e Hoppen (2002), o setor de turismo pode ser
bastante beneficiado com o uso da Internet, visto que pode diminuir consideravelmente seus
custos de reserva, utilizando-se de sistemas que permitem a reserva automática, sem
intervenção humana, já adotada por algumas grandes redes de hotéis ao redor do mundo.
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Tradicionalmente, os intermediários têm desempenhado um importante papel, em
virtude das distâncias geográficas e das dificuldades de se alcançarem todos os
segmentos. A expansão da Internet como canal de comercialização reduz a
importância da distância geográfica e de aspectos que, nos canais tradicionais,
estimulam a diferenciação e diminuem os efeitos da concorrência (TOLEDO;
SZTUTMAN; RUBAL, 2001, p. 102).

Com o avanço da Internet, as ferramentas que antes eram exclusividade dos
agentes de viagens passaram a estar disponíveis para o público (BUHALIS, 2003) e isso teve
efeitos surpreendentes, assim como a popularização dos meios de transporte, que
proporcionam a oportunidade das pessoas viajarem grandes distâncias. Segundo Rioja (2004),
os turistas que fazem uso da Internet para organizar suas viagens tendem a percorrer maiores
distâncias, usar mais serviços de empresas turísticas, usando menos o carro próprio e casa de
amigos em suas viagens. Contudo, a autora também identificou que estes mesmos turistas
estão mais informados e mais sensíveis a variações de preço e são mais exigentes.
Para os fornecedores, a Internet se mostrou uma grande oportunidade, pois agora é
possível atingir o público diretamente, sem a necessidade de intermediários, o que levou a
uma economia significativa com pagamento de taxas e comissões, além da oportunidade de
conhecer melhor seu cliente e criar um vínculo com ele (OMT, 2003a).
Contudo os fornecedores também enfrentam mudanças inesperadas, com a maior
gama de informações e escolhas disponíveis para os clientes, tem levado a uma maior
competição por preços e os fornecedores tem feito um grande esforço para evitar que acordos
de incentivos para alguns clientes preferenciais se tornem de conhecimento público
(DUNFEE; BLACK, 1996).
Os GDSs, Global Distribution Systems, que antes representavam o meio mais
moderno e eficiente de distribuição de produto turístico, hoje estão “presos” a tecnologias
caras e de difícil acesso e com isso foram suplantados pela Internet em menos de uma década,
já que os fornecedores preferem vender diretamente ao consumidor via Internet
(O’CONNOR, 2001), evitando os agentes de viagens e por consequência os próprios GDSs.
Mas, se por um lado os GDSs tem enfrentados desafios para continuar sendo o elo
entre os fornecedores e agentes de viagens, uma outra oportunidade de negócios surgiu. O
SABRE primeiro sistema de reservas computadorizados, é o principal acionista do
TRAVELOCITY, a segunda maior agência de viagens on-line do mundo (GASSON, 2003).
Provavelmente, o setor mais ameaçado seja o dos agentes de viagens (TOMELIN,
2000; ASTA, 2001; ABTA, 2003), pois são em sua maioria, pequenas empresas familiares
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com menos de dez funcionários, e de acordo com MARIN, (2004), tem grandes dificuldades
em acompanhar as mudanças que estão ocorrendo, já que elas não possuem recursos técnicos
e financeiros para investir em tecnologia.
Como se não bastasse ter de competir com seus fornecedores, em sua maioria,
empresas muito maiores, e que controlam a principal fonte de remuneração das agências, o
comissionamento. Na Europa e nos Estados Unidos, algumas empresas já praticam a
comissão zero. No Brasil a GOL e a TAM, maiores empresas do setor, também adotaram a
comissão zero, o que gerou uma perda de receita significativa para as agências
(MONTANARIN, 2002), forçando as agências a reduzirem custos e a buscarem fontes de
receitas alternativas.
A princípio, as agências de turismo sempre seguiram os fornecedores quanto ao
uso da tecnologia (MARIN, 2004), mas com a competição direta entre as partes algumas
agências estão buscando na Internet a solução para seus problemas, criando seu próprio
website para tentar aproveitar as oportunidades que a Internet oferece.
Uma organização que deseja competir por um mercado deverá esforçar-se ao
máximo para que as inovações tecnológicas agreguem valor ao bem/serviço
produzido/prestado e que este valor seja percebido pelo consumidor (AMORIN apud
BAHL, 2003, p. 74).

Para Porter (2001), a tecnologia da Internet proporciona melhores oportunidades
para que as companhias estabeleçam posições estratégicas distintas do que todas as
tecnologias anteriores.
Apesar do conhecimento das vantagens da utilização da Internet como apoio para a
prestação de serviços turísticos, esta é uma questão ainda vista com reserva por
alguns agentes de viagens que enxergam a Internet de forma ambígua: ora como
aliada, ora como concorrente (SILVA, 2004, p. 104).

Dentro desse contexto esta dissertação busca, por meio de uma abordagem
científica do turismo, analisar comparativamente o estágio de desenvolvimento dos websites
das agências de viagens filiadas à Associação Brasileira de Agências de Viagens filial
Maranhão, ABAV-MA, e de quatro das maiores agências virtuais do Brasil utilizando o The
Extended Model of Internet Commerce Adoption (eMICA).
As agências de viagens filiadas a ABAV-MA forma escolhidas, devido o interesse
pelo tema e possibilitar o contato institucional com seus membros, além do fato do
pesquisador ser membro da associação e instrutor de cursos na área de tecnologia da
informação voltadas para agências de viagens do ICCABAV, Instituto de Capacitação e
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Certificação da ABAV, desde 2006. Já as agências virtuais formam escolhidas por serem
referência no mercado brasileiro. Os objetivos que norteiam a pesquisa estão enunciados a
seguir.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
Avaliar os websites das agências de turismo filiadas a ABAV-MA segundo o
eMICA e a percepção dos agentes de viagem.
2.2 Objetivos específicos
a) Identificar os processos e motivos de implantação de websites pelas agências
de viagens;
b) Detectar as principais dificuldades na implementação e manutenção de um site
de comércio eletrônico;
c) Analisar a percepção dos empresários com o seu investimento.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A fundamentação teórica apresentada nesta pesquisa tem por finalidade o
embasamento do presente estudo e orientar a metodologia a ser utilizada, a fim de que o
problema da pesquisa seja abordado de forma mais consistente. Foram analisados elementos
importantes, como o conceito de distribuição do turismo, agências de viagens, internet,
tecnologia da informação e comércio eletrônico, essas bases conceituais permitiram a análise
e interpretação do problema de pesquisa, ou seja, quais são as vantagens e desvantagens para
os agentes de viagens em utilizar websites para se comercializar o produto turístico.
3.1 Canais de distribuição
A maioria das empresas não vende produtos diretamente para os consumidores
finais. Em vez disso, elas usam vários intermediários realizando diferentes funções, esses
intermediários constituem um canal de distribuição (também chamado canal de marketing)
(KOTLER, 2000).
Esses intermediários compram, adquirem direitos e revendem os produtos e, por
isso, o autor ressalta que as decisões referentes ao canal de distribuição estão entre as mais
importantes para os gerentes, pois os canais escolhidos afetam todas outras decisões de
marketing. Desenvolver um sistema de distribuição eficiente é vital para o desenvolvimento
de todas as formas de turismo, especialmente, em tempos de competição crescente (TAN;
PEARCE, 2004).
Para Middleton (1994) os canais de distribuição são quaisquer sistemas
organizados de serviço, criados ou utilizados para ofertar pontos de venda e/ou acesso
convenientes, fora do local de produção e consumo, recebendo remuneração para atender os
clientes. Contudo, de acordo com Buhalis (2000) essa definição não contempla as atividades
de pesquisa e promoção que também são realizadas pelos distribuidores.
Para Mill e Morrison (1985), os canais de distribuição turística são estruturas
operacionais, sistemas ou arranjos de combinações de várias organizações turísticas, que
servem para informar sobre o produto e confirmar os planos de viagens para o comprador.
Para a OMT (1975), um canal de distribuição pode ser descrito como uma combinação de
intermediários que cooperam para vender um produto, e complementa que um sistema de
distribuição pode ter vários canais, operando paralelamente e competindo uns com os outros.
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Teoricamente, a distribuição do produto turístico é semelhante ao de outras
atividades, envolvendo a participação de atacadistas, varejistas e outros intermediários, todos
responsáveis por levar o produto do fornecedor ao consumidor, em um sistema de distribuição
de vendas. Contudo, dois fatores tornam a distribuição do produto turístico singular: primeiro,
ao contrário de outras atividades no turismo, é o consumidor que se desloca até o produto, e
em segundo lugar, o produto turístico é altamente perecível e não pode ser armazenado
(OMT, 2003a).
3.1.1 Modelos de distribuição do produto turístico
Quando uma empresa planeja seu sistema de distribuição turística, uma das
primeiras questões a ser respondida é: vender direto aos clientes ou usar intermediários?
Segundo a OMT (2003a), existem dois tipos de distribuição de vendas, os diretos e os
indiretos, envolvendo diferentes variações e combinações de acordo com o número de
intermediários utilizados no processo.

Fonte: OMT, 2003a.

Figura 1 - Canais de Distribuição de turismo
O mercado turístico caracteriza-se de acordo com Santos e Kuazaqui (2004), por
uma grande oferta de produtos e por relevante demanda, ambas distribuídas por um vasto
espaço geográfico. Sendo assim, é comum que as empresas busquem diversificar seus canais
de distribuição, usando mais de um canal simultaneamente, como pode ser observado no
modelo proposto por Cooper et al. (2001) na figura 2.
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Fonte: COOPER et al., 2001.

Figura 2 - Distribuição turística
Alguns destinos, como o Quênia e Vietnã, além dos canais tradicionais, possuem
agências e operadoras estatais. Cada sistema oferece vantagens e desvantagens, dependendo
do tipo de cliente a ser servido (OMT, 2003a).
Para Beni (2003), a escolha dos canais de distribuição deve levar em consideração
quatro fatores principais:
• O grau de controle que se deseja exercer sobre a distribuição e venda de seus
serviços: quanto maior for o número de intermediários menor será o controle.
• A economia de cada uma das alternativas: com distribuição direta, os custos
iniciais são mais altos, na distribuição indireta, os custos iniciais são mais
baixos, porém, a empresa deve comissionar os distribuidores.
• A capacidade de adaptação: contratos longos apesar de vantajosos no momento
podem se tornar impedimentos caso o mercado se torne mais aquecido.
• Os hábitos de compra dos clientes: já que são estes que tomarão a decisão final
de adquirir o produto.
Levando-se em conta estes fatores, cada modelo é único e tem suas vantagens e
desvantagens, como será demonstrado a seguir.
A distribuição direta segundo a OMT (2003a) tem com principais vantagens:
• Lucros mais elevados: os fornecedores não precisam pagar comissão a
intermediários, resultando em um lucro maior por unidade.
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• Flexibilidade: a comunicação direta com o cliente facilita a realização de ajustes
em preços e itinerários.
• Maior controle: o fornecedor ao lidar diretamente com o cliente tem a
oportunidade para a recomendação e promoção de outros produtos.
Entre as desvantagens da distribuição direta Buhalis (2000), O’Connor (2001) e
OMT (2003a) citam os altos custos de se manter equipes permanentes de venda e a possível
reação de intermediários insatisfeitos com a concorrência, além do fato de que, o fornecedor
pode estar perdendo oportunidades junto aos clientes atendidos pelos intermediários.
A distribuição indireta, segundo Cooper et al. (2001), ocorre através das
operadoras de turismo e atacadistas que montam os componentes de um pacote e o vendem no
varejo através de agentes de viagens, estes últimos responsáveis pelo atendimento ao público.
Este modelo, segundo o autor tem as seguintes vantagens para os fornecedores:
• Menor risco, já que ao realizar vendas antecipadas e em grandes volumes, os
fornecedores reduzem o risco operacional que é transferido para as operadoras
de turismo.
• Redução dos custos de produção, pois os fornecedores podem se concentrar no
comércio de viagens, em vez da promoção ao consumidor, que é mais cara.
A OMT (2003a) destaca que o benefício mais significativo da distribuição indireta
é a economia de não ter de manter um grande número de equipes de vendas, já que essa
função será cumprida pelos intermediários; outra vantagem é que a cobrança também é
facilitada, já que na maioria das vezes, o intermediário é o responsável pelos pagamentos aos
fornecedores. Além disso, através dos intermediários, os fornecedores podem atingir
mercados distantes e de baixa densidade, aumentando o seu mercado consumidor potencial.
Para os turistas, essa intermediação também tem suas vantagens, Tomelin (2001)
aponta que a assessoria profissional e a vantagem de se conseguir comparar diversos produtos
poupam tempo e dinheiro do consumidor. Outro fator importante a ser considerado é que, ao
negociar com grandes volumes, os intermediários podem oferecer produtos a preços mais
baixos, embora isso não seja uma regra.
3.1.2 Evolução dos canais de distribuição
Para Cooper et al. (2001), a principal função dos intermediários é fazer a ligação
entre compradores e vendedores, seja para criar mercados nos quais eles não existiam, seja
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para tornar mais eficientes os mercados que já existem e, assim, expandi-los.
Os primeiros intermediários do turismo, de acordo com Palhares (2001) e OMT
(2003b), foram os porteiros de hotéis que faziam reservas em nome dos hóspedes em navios e
trens, pois esses funcionários eram enviados para fazer as reservas e pagamentos além de
trazer as passagens, recebendo uma comissão do fornecedor e uma taxa de entrega do cliente.
Apesar do turismo ser uma atividade humana há séculos, segundo a OMT (2003a)
as agências de turismo só surgiram em 1841, quando Thomas Cook organizou seu primeiro
pacote turístico. Por meio de reservas em grandes volumes e fretamentos Cook conseguiu
reduzir os preços dos seus pacotes possibilitando que mais pessoas tivessem acesso ao
turismo.
O turismo teve um grande crescimento após a Segunda Guerra Mundial, de acordo
com Palhares (2001), com o avanço da tecnologia, principalmente nas áreas de transporte e
comunicação. Com o grande número de aviões disponíveis, muitas empresas passaram a
prestar serviço de transporte de passageiros, com isso, as viagens aéreas se popularizaram e
era necessário um sistema de distribuição para atender o crescente número de turistas.
O cliente comumente demanda um produto – uma passagem aérea, uma reserva em
navio ou hotel ou o aluguel de automóvel. O distribuidor direto é o serviço ou
empresa que fornece o produto. O distribuidor indireto é a agência de viagens, o
atacadista ou operadora de viagens [...] Esses canais de distribuição servem para unir
os fornecedores de turismo e os clientes (OMT, 2003a, p.25).

As agências de viagens representavam uma solução de distribuição de baixo custo
e risco para as empresas aéreas, já que seria muito caro para as empresas aéreas manter uma
rede de pontos de venda com escritórios próprios. Através da utilização de agências de
viagens e operadoras era possível contar com uma ampla rede de distribuição com um baixo
investimento (O’CONNOR, 2001).
De acordo com Beni (2003), as companhias aéreas constataram que não era
econômico assumir o controle e a responsabilidade pelas vendas ao consumidor final de seus
produtos, por cinco motivos:
• A venda direta ao público requer postos de venda em locais cuidadosamente
escolhidos, pessoal de vendas treinado e gerente de vendas;
• Custos fixos altos para manter a estrutura de vendas;
• A distância física cria problemas de planejamento, coordenação, comunicação e
controle;
• Dificuldade em se ter uma política uniforme de distribuição de vendas devido
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aos inúmeros mercados distintos todos com seus próprios hábitos;
• Complementaridade dos serviços turísticos, já que os turistas podem se
beneficiar de uma empresa que oferece os vários serviços requisitados por ele
como passagens, hospedagem, passeios etc.
Ainda de acordo com Beni (2003), devido à impossibilidade da distribuição direta
dos produtos turísticos por causa das grandes distâncias geográficas, as empresas devem
escolher os canais de distribuição mais apropriados. Se a empresa optar pela distribuição
indireta (através de intermediários), utilizando operadoras e agências de turismo, poderá
dispor de uma estrutura de vendas de menor porte, caso contrário, a empresa terá de arcar com
todas as despesas de montagem e manutenção de escritórios e de pessoal.
A venda de produtos de terceiros passou a ser a atividade básica das pequenas
agências de viagem após a Segunda Guerra Mundial. As agências eram pequenas e facilmente
substituídas por outras, não exigiam investimento direto das fornecedoras de serviços
turísticos, e segundo a OMT (2003a) essa era outra vantagem desse sistema de distribuição
terceirizado.
Porém, com o aumento no volume de transações, surgiram grandes problemas
operacionais e foi necessário buscar processos mais eficientes.
Nos anos sessenta, quando as viagens aéreas se tornaram acessíveis aos indivíduos,
os agentes de viagens prestavam um serviço essencial. Era ele que iria achar um vôo
adequado nos tarifários impressos, publicados por cada companhia aérea e então
telefonaria para o escritório de reservas da companhia aérea escolhida. Algum tempo
depois o funcionário do escritório de reservas iria ligar para confirmar a reserva ou
sugerir um vôo alternativo (GASSON, 2003, p. 234).

O procedimento de compra de passagens era feito via telefone, ocupando tanto
uma agente de viagens quanto um funcionário da empresa aérea nos processos de emissão do
bilhete, do recibo de pagamento, do itinerário. Devido à enorme quantidade de informações
geradas, da falta de padronização dos processos e das enormes dificuldades de comunicação
na época, esse processo estava sujeito a muitos erros (PALHARES, 2002). Segundo Sheldon
(2003), apesar de todo o esforço gerencial, também eram comuns os problemas com o overbooking e o under-booking.
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Fonte: SHELDON, 2003.

Figura 3 - Lazy Susan reservation system da American Airlines
Com tais características, não é de se surpreender que o turismo seja uma das áreas
que mais investem em Tecnologia da Informação, e seu uso no turismo segundo Buhalis
(2003), teve início na primeira era da TI, quando o principal objetivo era aumentar a
eficiência operacional através da automatização de processos baseados em informação, já na
década de 60 pois o uso de mainframes e minicomputadores era habitual nas maiores
companhias aéreas.
Os sistemas de reservas computadorizados ou CRS (Computadorized resevation
system) são a aplicação de TI mais comum e necessária no negócio da aviação, e a principal
função desses sistemas é gerenciar os horários e rotas dos vôos, inventário de assentos e
gerenciar informações dos passageiros (SHELDON, 2003).
De fato, o primeiro sistema deste tipo começou a ser desenvolvido pela IBM e
American Air Lines para gerenciar o inventário de assentos em suas aeronaves. Em 1953, o
sistema deveria gerenciar as reservas e a emissão de bilhetes, horários, inventário de assentos
e dados dos passageiros e o seu desenvolvimento custou mais de quarenta milhões de dólares.
O sistema foi chamado de SABRE (Semi-Automated Business Research Environment) e de
acordo com Sheldon (2003), foi um marco para os sistemas informáticos da época.
Ainda segundo Sheldon (2003), as companhias aéreas tinham quatro grandes
desafios para criar um sistema que pudesse ser considerado capaz de atender a demanda de
forma satisfatória. Primeiro, o sistema deveria funcionar em tempo real, para que as
requisições dos atendentes pudessem ter resposta imediata.
O segundo grande desafio era criar uma rede geograficamente dispersa para
conectar os usuários de escritórios de reservas e aeroportos de todos os Estados Unidos e
depois do mundo, ou seja, uma rede com milhares de quilômetros.
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O terceiro desafio era manter um sistema que pudesse trabalhar sem restrições de
horário todos os dias, já que o sistema visava se expandir mundialmente. Deveria atender
solicitações de diversas empresas em todos os fusos horários, para isso era necessário
construir uma estrutura com redundância de hardware e software, com seus próprios
geradores de energia.
O quarto grande desafio para a implantação desses sistemas era lidar e armazenar
a enorme quantidade de informação. Embora a comunicação entre o emissor de bilhetes e o
CRS envolvesse apenas buscas em forma de texto nas bases de dados de vôos, à medida que
os sistemas foram tendo sucesso, tinham de lidar com milhares ou até milhões de vôos, tarifas
e horários.
A segunda era foi marcada pelos sistemas de gerenciamento de informação. Para
Buhalis (2003), o objetivo até então era incrementar a eficiência e efetividade da gerência,
provendo informações sobre a corporação. A ênfase era dada para as áreas administrativas,
principalmente a contabilidade e controle de inventário, enquanto adicionar valor a relação
com o cliente ficava em segundo plano.
Nos anos 80, surgiram os sistemas de informação estratégica que tinham como
objetivo aumentar a competitividade. Esses sistemas buscavam usar o poder da TI para mudar
a forma de se fazer negócios, isso era possível devido ao uso de redes integradas para
melhorar a performance e para coordenar atividades através de várias unidades de negócios e
para integrar entidades externas buscado uma melhor posição competitiva (BUHALIS, 2003).
Durante esse período, surgiram vários sistemas de distribuição global GDS
(Global Distribution System) que se diferenciavam dos antigos CRS por disponibilizarem
informações de várias empresas aéreas, enquanto os CRS estavam vinculados a apenas uma
empresa. Vale destacar, o Galileo criado no início dos anos 80 pelo consórcio entre British
Airways, KLM, Swissair e United Airlines, e o Amadeus criado em 1987 pela Lufthansa, Air
France, Ibéria e SAS. Palhares (2002), afirma que esses principais sistemas passaram a ser
chamados de GDS e nada mais são do que distribuidores de um ou mais CRS participantes.
Os novos sistemas não só gerenciavam inventários e realizavam vendas através
dos agentes, mas passaram a gerar lucro com as vendas dos concorrentes que pagavam para
ter seus vôos listados nos sistemas com isso empresas com a American Airlines tiveram mais
lucros através do sistema de reservas do que transportando passageiros (GASSON, 2003).
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Os consórcios de empresas aéreas que eram donas dos sistemas de reservas recebem
uma taxa por cada reserva feita em uma companhia competidora a as proprietárias
que forneciam o sistema normalmente recebem mais reservas em seus vôos. Por
causa disso, cada companhia tenta maximizar o número de agentes de viagens
conectados diretamente em seu sistema e minimizar o seu número de reservas
através dos sistemas de outras companhias (GASSON, 2003, p. 235).

Foi justamente nesse período que as pequenas agências de viagens começaram a
ser ligadas a grandes companhias aéreas e operadoras através de redes de computadores. De
acordo com Poon (2003), em 1988, 96% das agências norte-americanas já possuíam sistemas
de reservas computadorizados.
Isso levou a autora a afirmar que, com o uso dessas ferramentas, haveria mudança
no equilíbrio do poder de negociação, pois os pequenos agentes passariam a ter uma grande
gama de informações sobre produtos de muitos fornecedores e um forte elo com o cliente, o
que diminuiria sua dependência dos grandes fornecedores.
Através desses sistemas com o tempo, as pequenas agências passaram a oferecer
uma enorme gama de produtos. Além de informações sobre vôos, também passou a ser
possível fazer reservas em hotéis, trens, locadoras de veículos, cruzeiros marítimos, ferrys,
teatros, eventos esportivos e outras informações pertinentes ao turista, como necessidade de
visto para visitar um determinado país, conversão de diferentes moedas, condições climáticas,
códigos de aeroportos, etc. Porém, na segunda metade da década de 90, uma nova era surgiu
trazendo profundas mudanças para o setor: a era das redes (BUHALIS, 2003).
Com os custos de comunicação e de equipamentos em queda, houve uma
proliferação de redes intra-organizacionais e inter-organizacionais e principalmente da
Internet (BUHALIS, 2003). Essas redes corporativas muitas vezes utilizavam a mesma
tecnologia da Internet, sendo denominadas de Intranets 1e Extranets2.
Com o surgimento da Internet comercial, os fornecedores passaram a contar com
mais um canal de distribuição, que dispensava o pagamento de comissões, além de que, o
produto estaria à disposição de qualquer pessoa não importando onde ela estivesse.
Autores como Barreto (1995), Tomelin (2001), O’Connor (2001), Marin (2004)
dentre outros tem falado sobre os desafios enfrentados pelos agentes de viagens, e como o
desenvolvimento tecnológico e a globalização, provocaram um grande abalo na cadeia de

1

Resumidamente, o conceito de Intranet pode ser interpretado como uma versão privada da Internet, ou uma
mini-Internet confinada a uma organização.
2
O termo Extranet ocorre na designação da "parte privada" de um site, em que somente usuários registrados, tais
como representantes e clientes podem navegar, previamente autenticados por sua senha.
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distribuição do produto turístico. Isso obrigou muitos agentes de viagens a repensar suas
estratégias de negócios.
3.2 Agências
3.2.1 Evolução
O título da primeira agência do mundo é quase sempre creditado a Thomas Cook,
que fundou em 1841 na Inglaterra a Thomas Cook, porém outra empresa, também clama por
esse título, considerando que na cidade do Porto, Portugal em 1840, foi fundada a Agência
Abreu, que ainda nos dias atuais continua em operação. Contudo, é inegável a importância
de Thomas Cook para o desenvolvimento do turismo, tanto que Acerenza (1992), Barreto
(1995), Trigo (1998), Tomelin (2001) consideram-no o primeiro agente de turismo
profissional.
Outras empresas também tiveram papel importante no desenvolvimento da
atividade, além da própria Agência Abreu, a American Express Company e a Wagons-lits,
mas foi a Thomas and Sons que revolucionou a atividade.
Em 1841, Cook alugou um trem para transportar 570 pessoas de Leichester para
Loughborough com a finalidade de participar de um congresso antialcoolismo, segundo
Flecha (2002). Além disso, ele também preparou o Handbook of The Trip, ou seja, o primeiro
itinerário descritivo de viagem.
Entretanto, foi apenas em 1845, que Thomas Cook realizou sua primeira excursão
visando o lucro: a viagem entre Leichester e Liverpool também teve outras novidades, como a
segmentação entre primeira e segunda classe e a introdução do conceito de opcional
(FLECHA, 2002). Também se credita a Cook a introdução de outro serviço inédito: o
primeiro tour com a participação de guias em um tour para a Escócia, em 1846.
Em 1851, a Thomas Cook foi responsável por um feito impressionante mesmo nos
dias de hoje, a empresa levou mais de 150.000 pessoas, sendo que cerca de 3.000 eram
crianças de Yorkshire e Midlands para a Great Exhibition no Hyde Park de Londres.
Segundo a própria empresa, a sua primeira excursão ao continente europeu
ocorreu em 1855. Dez anos mais tarde, a Thomas Cook and Sons abriu seu primeiro escritório
em Londres, 1866. John Mason Cook, filho de Thomas Cook, conduziu o primeiro grupo da
empresa com destino a América. Em 1867, foi o ano de criação do cupom de hotel e com esse
sistema era possível negociar tarifas fixas com os hotéis parceiros, o que deu mais segurança e
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agilidade na negociação com os hotéis. Hoje, este sistema é conhecido como Voucher e ainda
é amplamente usado por todos os setores do turismo (ACERENZA, 1992).
Entre 1872 e 1873, a empresa realizou a primeira excursão de volta ao mundo
levando 9 passageiros e teve duração de 222 dias percorrendo mais de 25.000 milhas.
Em 1873, outra novidade: a publicação do Cook's Continental Time Tables &
Tourist’s Handbook, um guia de horários e itinerários de vários meios de transporte da Europa
continental, facilitando o processo de venda de pacotes para o continente. Seguindo a sua
tradição de inovação, a Thomas Cook introduziu, em 1874, a Circular Note (OMT, 2003b),
que mais tarde, viria a se chamar Traveler’s Check. Este documento poderia ser usado no
pagamento de diversos serviços e produtos em hotéis, restaurantes, casas comerciais e bancos,
o nome Traveler’s Check só veio a ser usado em 1891, quando a American Express lançou o
serviço. A Thomas Cook também foi a primeira agência a oferecer pacotes de lazer por via
aérea em 1919.
A partir desse ponto, a empresa passou por vários processos de venda. Em 1928, a
empresa foi vendida para a Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express
Européens; em 1948, foi estatizada, sendo controlada pela British Transport Holding
Company; em 1972, foi privatizada passando a ser propriedade de um consórcio entre
Midland Bank, Trust House Forte and the Automobile Association.
Em 1974, a Thomas Cook retornou à sua tradição de inovar e lança o customer
protection guarantee para os turistas ingleses. Esse serviço garantia a qualidade da prestação
de serviço pelas empresas parceiras. De acordo com Sheldon (2003), em 1981, em um dos
seus momentos mais marcantes, a empresa entrou na era do comércio eletrônico, com o
lançamento do Holidaymaker. Através desse sistema, agentes de turismo poderiam acessar
diretamente o sistema de reservas da Thomas Cook.
A Thomas Cook sempre será lembrada por ser a primeira empresa a introduzir o
conceito de excursão organizada, que hoje se conhece como pacote turístico e que certamente,
foi fundamental para o acesso das massas ao turismo (OMT, 2003b). Mas não se pode
esquecer as ferramentas tecnológicas e métodos de trabalho que esta empresa criou e que
ainda fazem parte da estrutura do setor, mais de cem anos depois. Após Thomas Cook, muitas
outras agências de turismo surgiram, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, mas
poucas tiveram tanto sucesso.
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3.2.2 Tipos de agências
O setor das agências de viagens é certamente um dos mais importantes do
turismo, elas servem como ponto de venda, distribuidoras e produtoras de serviços turísticos,
contudo, é um dos setores com maior diversidade de conceitos. Existem pelo menos três
grandes linhas de classificação das agências de turismo no Brasil: a legal, a acadêmica e a
profissional.
A maioria das agências de turismo segundo Tomelin (2001), Poon (2003) e Marin
(2004), são pequenas agências emissivas que, geralmente, atuam como intermediárias entre os
clientes e uma enorme gama de serviços colocados à sua disposição: transportes em geral,
todos os meios de hospedagem, operações turísticas, atrações, financiamentos, seguros de
viagem e eventos, dentre outros, porém, elas também podem operar seus próprios roteiros e
prestar uma série de serviços relacionados a viagens.
O decreto nº. 84.934 de 21/07/80, no seu artigo 4º, classifica as agências em duas
categorias: agências de viagens e turismo e agências de viagens.
Agência de viagens e turismo poderiam operar livremente excursões do Brasil
para o exterior, assim como realizar excursões pelo território nacional; já às agências de
viagens é vedado o exercício de operações ao exterior, executando as excursões rodoviárias
com o maior percentual de duração no Brasil e complementado com países limítrofes.
Essa classificação não representa a realidade do mercado (TOMELIN, 2001),
pois, as agências de viagens operam, com freqüência, excursões para o exterior e, além disso,
o fato do local de destino a ser visitado ser ou não no exterior não muda a natureza da
operação. É importante ressaltar que, para que uma agência obtenha as “tarifas de operadora”,
ela deve ser uma agência de viagens e turismo, mesmo atuando somente no mercado nacional,
e também vale a pena ressaltar que nem toda agência de viagens e turismo é de fato uma
operadora.
Por esse motivo, tanto a academia quanto o trade turístico, usam diferentes
nomenclaturas para especificar o tipo de agência de turismo, enquanto a legislação brasileira
trata todas apenas como agências de viagem ou agências de viagem e turismo.
Para Torre (2002), as agências podem ser classificadas com base no tipo de
mercado e na grandeza da operação.
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Conforme o tipo de mercado:
a) Agências de turismo receptivo: são as que organizam e operam viagens e/ou
oferecem certos serviços particulares ao turista que provém de lugar diferente
da localização da agência.
b) Agências de turismo internacional: são as que vendem tanto serviços
particulares como viagens organizadas ou pacotes, geralmente por outra
agência internacional, a turistas nacionais que visitam o exterior.
c) Agências de turismo receptivo e internacional: são as que operam
simultaneamente viagens a turistas dentro e fora do país.
Esta classificação não pode ser considerada para as agências que vendem pacotes
nacionais a turistas nacionais, além disso, Torre (2002) ainda deixa de lado o fato de que as
agências de receptivo não recebem apenas os turistas estrangeiros, mas também o turista
nacional.
Ainda segundo Torre (2002), as agências podem se dividir conforme a
grandiosidade de suas operações;
a) Agência de Turismo: é a pequena empresa que opera com o mínimo de
funcionários, dedicada a vender ao público geral.
b) Operadora de Turismo: é a empresa que opera com organização mais
especializada e conta, conforme o volume de operações, com sucursais para
atender ao público geral.
Esta classificação não leva em conta as atuais estruturas de distribuição e do uso
intensivo de tecnologia, principalmente do comércio eletrônico que reduziu muito a
necessidade de mão-de-obra. Além disso, o autor também não levou em conta a profunda
relação de dependência mútua que estes dois tipos de empresa têm tido historicamente.
A operadora é a empresa que prepara o produto turístico, é a matriz, é a fonte de
abastecimento das agências. As agências são filiais que vendem o produto que a
operadora criou. Operadora e agência são independentes e trabalham juntas para que
o produto turístico seja demandado de forma a satisfazer o consumidor (OLIVEIRA;
IKEDA, 1999, p. 26).

Se as operadoras são as grandes fábricas do turismo, as agências de viagens são
supermercados de serviços produzidos por fornecedores de serviços turísticos, como hotéis,
companhias aéreas e por operadoras especializadas (FLECHA, 2002).
Muitas das publicações acadêmicas brasileiras usam o modelo proposto por
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Acereza (1992), em uma adaptação ao mercado brasileiro por Tomelin (2001) que propõe seis
categorias para a classificação das agências de turismo.
Agência de viagens detalhistas, para Acerenza (1992), são empresas que não
elaboram seus próprios produtos.

Revende viagens com roteiros pré-estabelecidos tipo

“pacotes”, que são organizados por empresas maioristas ou operadoras de turismo, sendo que,
no Brasil, estas empresas são semelhantes quanto à sua função.
Empresas detalhistas podem ou não oferecer os serviços de receptivo, que são
representados por city tour, transfer in/out, sightseeing e outros, caracterizados pela ligação
direta entre a oferta (empresa) e demanda (turista) (ACERENZA, 1992). Quando assumem
uma estrutura mais complexa, podem optar por trabalhar com segmentos de mercado
diferentes, além de atender ao público em geral, especializando-se, por exemplo, no
atendimento de contas correntes, grupos e convenções, intercâmbio e outros.
Agência de viagens maioristas são empresas que têm por objetivo principal a
confecção de programas de viagens organizados ou “pacotes” que são repassados às agências
detalhistas para a venda ao consumidor final (ACERENZA, 1992). Normalmente, as agências
maioristas não vendem diretamente ao público, porém, como estruturas organizacionais
diferem entre si, em alguns casos, isto pode acontecer.
Agência de viagens tour operators ou operadoras de turismo, segundo Piñole
(1989) e Acerenza (1992), operam seus próprios programas de viagens, com seus próprios
equipamentos ou subcontratação de operadores terrestres locais (PIÑOLE, 1989). Os
maioristas, por sua vez, não operam seus próprios serviços. Outra diferença é a de que uma
agência operadora de turismo vende seus produtos às agências detalhistas e ao próprio público
geral através dos seus escritórios locais, e as agências maioristas trabalham exclusivamente
suas vendas através das agências detalhistas (ACERENZA, 1992).
No Brasil, as agências de viagens maioristas e operadoras de turismo se
confundem, empregando as mesmas funções operacionais, tanto para as agências maiorista,
quanto para as operadoras. O termo usado pelo mercado designar estas empresas é
“operadora”.
Agências de viagens receptivas são muito comuns nos principais destinos
turísticos do país, como na região Nordeste. As agências de receptivo prestam serviços para as
operadoras de turismo e às demais agências de viagens, por meio do oferecimento ao turista
de uma gama variada de serviços, como transfers in/ out, city tours e assessoria ao turista
enquanto ele estiver no destino da viagem (PIÑOLE, 1989).
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Além de prestarem serviços e serem pagas pelas operadoras e agências emissivas,
as agências de receptivo obtêm receita pela montagem de passeios e programas que são
oferecidos ao turista e cobrados à parte do pacote turístico (SILVA, 2004). São produtos
adquiridos pelo turista diretamente das agências de receptivo, numa relação comercial que não
envolve as operadoras e agências que montaram e venderam os pacotes.
Agências de viagens e turismo consolidadoras são empresas de turismo
classificadas junto à Embratur como agências de viagens e turismo e tem, como função, a
consolidação de serviços junto às transportadoras aéreas repassando bilhetes às agências que
não possuem credenciais para este fim, a denominação é senso comum no mercado turístico
(TOMELIN, 2001).
Agências de viagens e turismo escola, segundo Tomelin (2001), são empresaslaboratório de instituições educacionais de cursos superiores de Turismo, legalmente
constituídas no mercado de viagens, classificadas junto à Embratur como agências de viagens
ou agências de viagens e turismo, elas desenvolvem ações didático-pedagógicas e
operacionais a fim de atender às necessidades de ensino-aprendizagem para o
desenvolvimento de habilidades e competências profissionais do egresso como agente de
viagens.
Segundo a classificação utilizada pelo mercado, existem ainda outros tipos, e cada
uma tem suas necessidades específicas; agências emissivas, agências receptivas, agências de
câmbio, GSAs, consolidadoras e operadoras são alguns dos tipos de agências que atuam no
mercado brasileiro. Outras classificações também usadas pelo mercado são as agências de
incentivo ou especializadas em contas correntes, mas estas serão abordadas como agências
emissivas, já que o que mais as diferenciam é o tipo de cliente que elas atendem e não a sua
função em si.
É importante observar as diferenças entre as agências quando se discute
tendências do mercado, pois, cada uma tem desafios próprios e a atividade fim da agência
determinará como ela será afetada pela revolução tecnológica e pela globalização.
3.2.3 Desintermediação
As agências de viagens são o mais imediato canal de distribuição entre a oferta e a
demanda turística segundo a OMT (2003b), o último elo no processo de consumo, conectando
o consumidor aos fornecedores de vários produtos turísticos. Normalmente, encarregam-se de
vender de forma comissionada – os produtos das operadoras de turismo, ou diretamente com
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os provedores de reservas, todo o tipo de hospedagem e meios de transportes, e, também,
elaborando seus próprios produtos combinados aos iniciais, mesmo que não os possa oferecer
a outras agências (SANCHO, 2001).
As agências de turismo que atuam apenas como intermediárias, apesar de
competir diretamente com os fornecedores dos produtos turísticos, têm a vantagem de poder
vender produtos de vários fornecedores concorrentes entre si, servindo como filtro de todas as
opções disponíveis na Internet (BUHALIS, 2003), levando para o cliente somente as melhores
opções das várias empresas.
Porém, esta situação pode não perdurar por muito tempo. Com a consolidação do
mercado através de fusões, aquisições e acordos operacionais entre empresas, como é o caso
da Star Alliance, da One World e do Sky Team (HATTON, 2004), é cada vez menor o número
de opções de escolha, em termos de transporte aéreo para os agentes de viagens emissivos.
Com o mercado de agências de viagens mais pulverizado, o mercado aéreo mais
concentrado e o avanço tecnológico na área de comércio eletrônico, o cenário perfeito para
um corte e comissões estava montado.
“Em 1995 a Delta introduziu o conceito de comissão fixa para bilhetes
domésticos, sendo de USD$ 25,00 para passagens de ida e USD$ 50,00 para passagens de ida
e volta, sendo logo seguida pelas seis maiores companhias aéreas americanas.” (DOGANIS,
2001, p. 166)
Os agentes de viagens se mobilizaram através da ASTA, American Society of
Travel Agents, e iniciaram um processo anti-trust (por formação de cartel) e conseguiram um
parecer favorável à manutenção das comissões. Mas essa foi só uma ação paleativa que logo
seria revista.
Em 1997, a United Airlines reduziu as comissões pagas aos agentes tanto para
passagens domésticas quanto para as internacionais de 10 para 8 por cento. Dois
anos depois voltou a reduzir o percentual de 8 para 5 por cento sendo seguida não
somente pelas grandes empresas mas por muitas pequenas empresas regionais.
(DOGANIS, 2001, p167)

O movimento em direção ao corte de comissões e a desintermediação não se
restringiu aos Estados Unidos. Na Europa, segundo Doganis (2001), movimento se repetiu
capitaneado pelas grandes companhias aéreas de “bandeira” que possuíam o controle dos
mercados nacionais, como a Lufthansa, Scandinavian Airlines e British Airways. O
movimento das companhias aéreas se difundiu ao redor do globo, mesmo em países menos
desenvolvidos como o México, Índia, Argentina e no Brasil.
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A “guerra das comissões” parecia algo inimaginável no mercado brasileiro, onde
segundo BENI, 2003, as agências de turismo são responsáveis por cerca de setenta e cinco por
cento de todos os bilhetes aéreos vendidos no país. Porém no dia 17 de fevereiro de 2000 a,
VARIG e a TAM, reduziram em 33% o comissionamento dos agentes de viagens, sendo logo
seguida pela Transbrasil (TOMELIN, 2001).
De acordo com Tomelin (2001) e Dantas (2002), serviços especializados que
agreguem valor às viagens são uma alternativa para se manter e conquistar novos clientes.
Além de serem mais rentáveis, tours exóticos, ecológicos, culturais, acompanhamento de
especialistas (músicos, biólogos, professores universitários) durante a viagem são uma
tendência mundial.
As agências precisam fazer investimentos em tecnologia e qualificação de seus
funcionários. Segundo Poon (2003), Sheldon (2003) e Marin (2004), esses investimentos
apesar de trazerem ganhos em longo prazo e serem de vital importância para a sobrevivência
no mercado atual, muitas agências simplesmente não podem arcar com os investimentos
inicias.
É uma concorrência extremamente desigual, segundo O’Connor (2001), pois as
pequenas e médias empresas também têm recursos limitados, não apenas em termos
financeiros, mas também de gerenciamento e tempo de funcionários, e o uso de canais
eletrônicos é considerado complicado e difícil.
A OMT (2003b) alerta que as agências de viagens, mesmo que não sejam
eliminadas do processo de distribuição pelo uso da tecnologia da informação, certamente
terão suas atividades modificadas. Na verdade, a Internet está levando as pequenas empresas
turísticas a se transformarem, em um ritmo muito mais rápido do que estavam acostumadas.
De acordo com Toledo (2001) e Buhalis (2003), será cada vez mais importante o
desenvolvimento de produtos próprios, altamente especializados e destinados a nichos de
mercado. A qualidade e a elaboração de serviços mais personalizados serão alternativas
importantes para a sobrevivência das agências de turismo neste novo cenário.
No processo de venda de uma passagem aérea, por exemplo, não é suficiente
apenas emitir o bilhete de avião, agora se faz necessário que o consultor de turismo detenha o
maior conhecimento possível sobre o produto que está vendendo: clima, moeda, idioma, etc.
Assim, além de entregar o produto ao consumidor final, será preciso incluir algum valor
agregado ao produto.
As empresas de serviços, como as agências de viagens, na medida em que o
mercado de trabalho evolui, possuem produtos cada vez mais similares e homogêneos.
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Geralmente, os produtos oferecidos numa organização são comumente encontrados nas
demais.
Os agentes de viagem, que recebem uma comissão fixa sobre o que vendem ao
consumidor, começaram a ser ameaçados com a queda de suas receitas. Para contraatacar, eles passaram a dar mais ênfase à venda cruzada de produtos de viagens
(KNOWLES; GARLAND, 1994 apud O’CONNOR, 2001, p. 24).

Em face a este cenário, para que as agências de viagens sobrevivam e obtenham
sucesso neste ambiente em constante transformação, torna-se necessário que as mesmas
disponibilizem aos seus clientes, juntamente com o produto que irão adquirir algum valor
agregado e/ou alguma vantagem que as tornem competitivas e diferenciadas perante seus
concorrentes e “parceiros” (SILVA, 2004).
Esse desafio se torna ainda mais difícil com a redução das comissões, o que
diminuiu significantemente a lucratividade de uma agência e sua capacidade de investir
(MARIN, 2004).
Isso fez com que fontes alternativas de receitas fossem desenvolvidas, assim como
práticas comerciais questionáveis, como o direcionamento das vendas para fornecedores que
paguem maiores comissões e não buscam a melhor alternativa para o cliente (OMT, 2003a),
apontam esse conflito entre a ética profissional e a luta pela sobrevivência.
Essa postura de oferecer um produto de uma empresa que pague uma comissão
maior para o agente, e não a melhor alternativa do ponto de vista do cliente é uma aposta
perigosa, já que o relacionamento com os clientes é o maior trunfo dos agentes de viagens, e
estes não podem se dar ao luxo de criar uma imagem negativa junto a sua clientela, não
oferecendo a melhor opção para o cliente, ou este vai pensar que a empresa agiu de má-fé ou
na melhor das hipóteses, vai pensar que ela é incompetente, já que as informações podem ser
conferidas facilmente por todos na Internet (DUNFEE; BLACK, 1996). De qualquer forma,
os danos podem ser grandes, com a percepção de que o agente de viagens na verdade não o
está ajudando, o cliente pode se sentir estimulado a buscar diretamente os fornecedores, o que
seria para a agência um suicídio comercial.
Essa já tem sido uma preocupação nos mercados mais avançados de acordo com
uma pesquisa realizada nos Estados Unidos e publicada no Consumer Reports em Julho 2001,
apenas 51% das agências ofereceram a menor tarifa disponível para o cliente, outros 12%
apresentaram as melhores tarifas após uma segunda consulta, 25% nunca apresentaram a
melhor tarifa e 12% apresentaram as tarifas mais caras como sendo as mais baratas. Se os
agentes optarem por usar serviços mais caros como forma de obter maiores comissões, eles
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provavelmente obterão sucesso em curto prazo, mas poderão comprometer sua imagem como
consultores e, portanto seu próprio futuro.
Segundo Lago e Cancellier (2005), como alternativas para a geração de receitas,
as agências passaram a cobrar taxas de serviços ou service fees. Essas taxas podem ser
cobradas de várias formas, contudo as três mais comuns segundo a Associação Brasileira de
Agências de Viagens do Paraná (ABAV-PR, 2009) são Management Fee, Transaction Fee e
Flat Fee.
Management Fee: cobrança mensal de um valor fixo.
- Vantagem – Permite controle mais simples e direto na apuração da receita;
maior clareza e objetividade para o cliente;
- Desvantagem – Dificuldade na cobrança de determinados (não valorizados)
serviços como alteração de reserva, reemissão de bilhetes ou atendimento de
aeroporto, entre outros; pode sujeitar a agência a um grande volume de
trabalho com resultado operacional desproporcional;
Transaction Fee: valor diferenciado por cada serviço realizado.
- Vantagem – Permite maior cuidado na cobrança, uma vez que todo o serviço
tem seu preço estabelecido;
- Desvantagem – Pode tornar o relacionamento com o cliente extremamente
mercantilista; dificuldade de controle da qualidade dos serviços prestados;
Flat Fee: valor cobrado por serviço não importando sua natureza.
- Vantagem – simplicidade no sistema de cobrança por tratar-se de taxa fixa;
- Desvantagem – Pode gerar insatisfação por parte do cliente, se o custo tornarse desproporcional ao volume de viagens; dificuldade de controle da
qualidade dos serviços prestados.
A cobrança de taxas de serviço tem se tornado cada vez mais popular, e as
agências que seguiram esse caminho tem tido bons resultados. Segundo a ABTA (2003),
houve um aumento significante do número de agentes de viagens no Reino Unido cobrando
taxas por seus serviços, passando de 38% em 2000 para 70% em 2002. A pesquisa também
revelou que nas agências que passaram a cobrar service fees entre 2000 e 2002, praticamente
dobraram a sua rentabilidade e além de tudo nas agências em que eram cobradas as taxas os
emissores passavam menos tempo atendendo pessoas que não tinham intenção imediata de
efetuar a compra.
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A transformação da agência em empresa de consultoria é o conceito mais unânime e
amplamente repetido pela classe, sem, na realidade, especificar o que isto significa.
Transformar-se numa empresa de consultoria não é apenas tomar atitude de cobrar
taxas por serviços prestados. É evidente que o público consumidor, ao pagar por
uma consulta, vai se tornar mais exigente com relação à empresa que ele está
consultando, buscando um atendimento mais qualificado e um nível de informação
que ele consegue garimpar na Internet, por exemplo (SILVA, 2004, p. 124).

Outras alternativas ainda estão sendo negociadas, como é o caso de uma taxa
cobrada diretamente na passagem aérea, assim como é cobrada a taxa de embarque, essa é
uma alternativa que está sendo negociada entre a Associação Brasileira de Agências de
Viagens (ABAV), a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) e as
empresas aéreas. A ABAV manteve disputas na Justiça com o intuito de garantir que o
percentual de comissionamento pago aos agentes volte aos níveis anteriores aos da “guerra
das comissões”, de fato, em alguns estados brasileiros, a ABAV conseguiram pareceres
favoráveis, através de liminares.
3.3 Internet e turismo
Apesar da popularidade do termo Internet, existe grande dificuldade ao
conceituar, com precisão, esse fenômeno. Sabe-se que a rede integra computadores por todo o
mundo; que através dela pode se ter acesso a qualquer tipo de informação, conversar com
pessoas em qualquer lugar do planeta, bem como adquirir os mais diversos produtos e
serviços.
A Internet é como uma coleção de comunidades e tecnologias, e seu sucesso é
grandemente atribuído tanto em satisfazer os desejos dessas comunidades quanto, a utilizar
essas comunidades para expandir a sua infraestrutura (INTERNET SOCIETY, 2006).
A Internet, às vezes chamada simplesmente de NET, é um sistema mundial de
redes de computadores – uma rede de redes em que os usuários em qualquer computador
podem, se tiverem permissão, obter informações de qualquer outro computador (THING,
2003). Para Albertin (2004, p. 42), “O ambiente da Internet é uma combinação única de
serviço postal, sistema de telefonia, pesquisa bibliográfica, supermercado e centro de talk
show, que permite às pessoas compartilhar e comprar informações”.
Ela foi desenvolvida durante a Guerra Fria pelos militares norte-americanos e
segundo a Internet Society (2006), os primeiros registros de interações sociais através de
redes de computadores foram registrados em 1962 quando Licklider, pesquisador do MIT
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apresentou seu conceito de “Galatic Network”. Contudo, foi somente em 1969, que a rede
militar criada pela Advanced Research Projects Agency (ARPA), essa rede foi chamada de
ARPANET, ao contrário da rede do SABRE ela foi criada para ser uma rede de comunicação
militar altamente descentralizada, que continuaria funcionando mesmo em caso de um ataque
nuclear soviético ou de algum grande desastre (THING, 2003).
De acordo com a Internet Society (2006), a idéia de uma rede de arquitetura aberta
foi introduzida pela primeira vez por Kahn, em 1972. Logo após sua chegada à ARPA, ele
decidiu desenvolver um novo tipo de protocolo de comunicação que depois foi chamado de
TCP/IP ou Transmission Control Protocol/ Internet Protocol.
O sucesso das redes de computadores, e, principalmente do correio eletrônico (email), na ARPANET, logo chamou a atenção de outros departamentos do governo americano
e logo a NASA e o Departamento de Energia passaram a adotar a tecnologia (INTERNET
SOCIETY, 2006).
De acordo com Castells (1999), a rede também foi aberta aos centros de pesquisa
que colaboravam com o Departamento de Defesa dos EUA, mas os cientistas também
começaram a usá-la para suas comunicações pessoais. Depois a rede foi aberta para
pesquisadores de várias áreas, e com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais difícil
separar a pesquisa para fins militares da comunicação científica e das conversas pessoais.
Em 1983, a rede foi dividida. A ARPANET, que depois viria a ser conhecida com
INTERNET, ficou dedicada aos pesquisadores, enquanto os militares desenvolveram a
MILNET (INTERNET SOCIETY, 2006).
No início da década de 1990, muitos provedores de serviços da Internet montaram
suas próprias redes e estabeleceram suas próprias portas de comunicação em bases
comerciais. A partir de então, a Internet cresceu rapidamente como uma rede global
de computadores (CASTELLS, 2003, p. 15).

Mas foi com o surgimento da World Wide Web (www), com sua linguagem de
hipertexto que possibilitou que a Internet pudesse sair dos laboratórios e invadir a vida das
pessoas em geral. Em 1993, Marc Andreessen e Eric Bina projetaram e distribuíram o Mosaic,
primeiro navegador web. O programa tinha uma avançada capacidade gráfica para a época, o
que tornou possível a introdução de uma interface mais moderna e fácil de utilizar
(CASTELLS, 2003).
Em 1995, foi o ano do descobrimento da Internet, e foi quando os grandes
provedores comerciais, American Online (AOL), Compuserve e Prodigy lançaram seus
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serviços direcionados aos usuários comuns. A adoção foi tão rápida que a população de
internautas mais que dobrou quase imediatamente (LIVING INTERNET, 2005).
Essas novas tecnologias levaram a Web a se tornar uma das ferramentas mais
importantes da Internet para o marketing, publicidade e vendas, permitindo às empresas se
comunicarem diretamente com seus clientes em potencial (ELLSWORTH, 1997). E isso é
extremamente importante, já que, segundo o site http://www.Internetworldstats.com/stats.htm
(2006), nenhuma outra tecnologia teve um crescimento tão rápido quanto a Internet. Em
apenas 10 anos após o surgimento da Internet comercial, o número de usuários já passa de 1
bilhão de internautas no mundo (1,043,104,886).
A Internet é considerada como o mais conhecido componente da infraestrutura da
rede da infovia. Atualmente, a Internet (Intercontinental Networks) é um sistema de
distribuição de informação espalhado em vários países. Sua infraestrutura muito
geral atinge não apenas aplicações de TI, tais como vídeo sob demanda ou home
shopping, mas também uma grande lista de serviços baseados em computador, tais
como e-mail, EDI, publicação de informação, recuperação de informação e
videoconferência (ALBERTIN, 2004, p.42).

De acordo com Castells (2003, p.56), “depois que a tecnologia da Internet tornouse disponível na década de 1990, a difusão mais rápida, mais abrangente de seus usos tem
ocorrido no domínio dos negócios”. E, ainda, segundo o autor, o uso adequado da Internet
como meio de negócios, é uma fonte decisiva de produtividade e competitividade para
negócios de todo tipo.
3.3.1 Comércio eletrônico
Para Thing (2003, p. 275), “O comércio eletrônico (CE) é a compra e venda de
mercadorias e serviços na Internet”. Já para Albertin (2004, p. 15), é a realização de toda
cadeia de valor dos processos de negócio num ambiente eletrônico, por meio da aplicação
intensa das tecnologias de comunicação e de informação, atendendo aos objetivos de
negócios”. Para a OMT (2003b, p. 23), “é a atividade de vendas desenvolvida através dos
canais de distribuição eletrônica”.
A globalização e o aumento da concorrência têm levado as empresas a buscar
formas mais eficientes de distribuir seus produtos. Segundo Albertin (2004), isso tem
confirmado as tendências de utilização do comércio eletrônico, que já pode ser considerado
uma realidade mundial. Isso porque, de acordo com Silva et al. (2000), o comércio eletrônico
possui algumas vantagens em relação ao comércio convencional:
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- Oferece ao consumidor mais opções de escolha e customização;
- Melhora a eficiência no atendimento ao cliente;
- Facilita a produção e o pagamento just in time;
- Expande mercado de locais para globais, com níveis reduzidos de pessoal,
capital e estoque;
- Possibilita a redução de tempo e custo de busca para clientes e fornecedores;
- Diminui os custos de transporte, armazenamento e distribuição, além de
identificar e negociar com clientes e fornecedores potenciais;
- Gera diferentes mecanismos de formação de preços;
- Facilita a comparação de preços e oferece maior opção de compra;
- Facilita a coleta de informações sobre novos produtos ou ofertas recentes;
- A economia de escala e de alcance são mais fáceis de se obter online do que
offline.
Segundo Kalakota e Whinston (1997 apud ALBERTIN, 2004, p. 15), o comércio
eletrônico pode ter várias definições:
- De uma perspectiva de comunicações, o CE é a entrega de informações,
produtos/serviços, ou pagamentos por meio de linhas de telefone, redes de
computadores ou qualquer outro meio eletrônico;
- De uma perspectiva de processo de negócio, o CE é a aplicação de tecnologia
para automação de transações de negócios e fluxo de dados;
- De uma perspectiva de serviço, o CE é uma ferramenta que endereça o desejo
das empresas, consumidores e gerência para cortar custos de serviços, enquanto
melhora a qualidade das mercadorias e aumenta a velocidade da entrega do
serviço;
- De uma perspectiva online, o CE provê a capacidade de comprar e vender
produtos e informações na Internet e em outros serviços online.
De acordo com Thing (2003), o CE pode ser classificado de duas formas básicas:
- B2C, ou Business-to-Consumer (de empresa para consumidor), é o comércio
feito entre empresas e consumidores, ou a parte do varejo do CE na Internet.
Esta é a área de atuação da maioria das agências de turismo.
- B2B,

ou

Business-to-Business

(de

empresa

para

empresa),

é

a

compra/fornecimento de produtos e serviços ou o intercâmbio de informações
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entre empresas, ainda, segundo o autor, essa modalidade de CE normalmente
negocia valores muito maiores de que do B2C.
Um outro tipo de CE, mais recente, é o m-commerce (MC), mobile commerce ou
comércio móvel). Para Thing (2003), é a venda de produtos e serviços através de dispositivos
sem fio, como telefones celulares e computadores de mão. Esses dispositivos podem se
conectar de várias formas: WAP, Bluetooth, GPRS, Wi-Fi ao ainda Wi-Max. É importante
ressaltar que o B2B e o B2C podem funcionar com a tecnologia móvel da mesma maneira que
funciona no CE tradicional.
Uma grande vantagem do m-commerce sobre o e-commerce é que, além de
oferecer mobilidade, o custo de aparelhos celulares é menor do que dos PCs, além disso, os
números desses aparelhos no mercado superam em muito o número de PCs.
Para Buhallis (2003), o uso de dispositivos móveis será cada vez mais comum, e
sua aplicação no turismo passa pelas mais diversas áreas, desde guias eletrônicos, a dinheiro
eletrônico e com eles, as empresas poderão fazer o marketing de acordo com a localização da
pessoa, ou seja, um turista poderá receber informações sobre restaurantes nos arredores de
onde ele esteja, e através do seu celular checar o cardápio e fazer reservas.
Pode parecer um mundo ainda distante, mas os primeiros passos já foram dados
no Brasil. A Gol Linhas Aéreas Inteligentes já utiliza tecnologia WAP e SMS para que o
cliente possa comprar a passagem, fazer o check-in, receber mensagens e interagir com a
empresa. Caso um vôo atrase, a empresa envia uma mensagem para o celular do cliente,
avisando do atraso e oferecendo a oportunidade de fazer alguma alteração na reserva.
É crescente a difusão da Internet no mundo, segundo a Internet World Stats, cerca
de 1.668.870.408 de pessoas ou um quarto da população mundial já estão conectados à grande
rede, e se o crescimento continuar no mesmo ritmo atual, em cinco anos teremos cerca de
quarenta por cento da população com acesso à Internet.
No Brasil, o número de internautas também segue em progressão. Entre os anos
de 1997 e 2008 acumulou um crescimento de 4.248% como pode ser visto na tabela 1:
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Tabela 1 - Usuários da Internet no Brasil
QUANTIDADE DE PESSOAS CONECTADAS A WEB NO BRASIL
Data da

População

Internautas

pesquisa

total IBGE

(milhões)

% da

Crescimento

População

Acumulado

Brasileira

(base=jul/97)

Fontes de pesquisa
Internautas

2008 / mar

191,9

50,00

26,1%

4.248%

InternetWorldStats

2007 / dez

188,6

42,60

22,8%

3.604%

InternetWorldStats

2006 / dez

186,7

30,01

17,2%

2.508%

InternetWorldStats

2005 / jan

185,6

25,90

13,9%

2.152%

InternetWorldStats

2004 / jan

178,4

20,05

11,5%

1.686%

Nielsen NetRatings

2003 / jan

176,0

14,32

8,1%

1.143%

Nielsen NetRatings

2002 / ago

175,0

13,98

7.9%

1.115%

Nielsen NetRatings

2001 / set

172,3

12,04

7.0%

947%

Nielsen NetRatings

2000 / nov

169,7

9,84

5.8%

756%

Nielsen NetRatings

1999 / dez

166,4

6,79

7.1%

490%

Computer Ind. Almanac

1998 / dez

163,2

2,35

1.4%

104%

IDC

1997 / dez

160,1

1,30

0.8%

13%

Brazilian ISC

1997 / jul

160,1

1,15

0.7%

-

Brazilian ISC

Fonte: INTERNAUTAS, 2009.

O crescimento do e-commerce também não para de surpreender e, segundo a
Folha de São Paulo, “O comércio eletrônico deve movimentar US$ 211,4 bilhões (cerca de
R$ 494 bilhões) nos EUA em 2006. Segundo um estudo feito em parceria entre Forrester
Research e Shop.org, caso a previsão se concretize, o valor representará 20% de aumento em
relação a 2005. A pesquisa, que considera 174 lojas virtuais, inclui resultados referentes ao
setor de turismo com o faturamento de US$ 73 bilhões” (FOLHA ON LINE, 2006). No
Brasil, os números ainda são modestos comparados aos números do e-commerce nos Estados
Unidos.
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Tabela 2 - Evolução do Varejo Online
ANO

FATURAMENTO

Variação

2009 (previsão)

R$ 10 bilhões

22%

2008

R$ 8.20 bilhões

30%

2007

R$ 6.30 bilhões

43%

2006

R$ 4,40 bilhões

76%

2005

R$ 2.50 bilhões

43%

2004

R$ 1.75 bilhão

48%

2003

R$ 1.18 bilhão

39%

2002

R$ 0,85 bilhão

55%

2001

R$ 0,54 bilhão

-

Fonte: eBit Compilação www.e-commerce.org.br. Não considera as vendas de automóveis, passagens aéreas e
leilões on-line. 2009.

O comércio eletrônico, no Brasil, teve um crescimento acelerado mesmo durante o
auge da crise econômica de 2008, crescendo 30% em comparação a 2007.
O crescimento do comércio de serviços turísticos na Internet merece destaque,
segundo a pesquisa INFO100, publicada na revista INFO de agosto de 2006. A Gol Linhas
Aéreas Inteligentes se tornou a maior empresa de B2C do país ao comercializar 1,1 bilhão de
dólares em passagens no ano de 2005. A Gol teria recebido 7,9 milhões de visitantes únicos
em 2005, e só em dezembro foram vendidas 1,2 milhão de passagens.
Da mesma forma, as vendas online de serviços também deverão crescer
rapidamente. De acordo com a Júpiter Research, as vendas online de viagens
atingiram R$2,6 bilhões em 2005 e chegarão a R$10,2 bilhões até 2010,
representando uma taxa de crescimento anual de 31% (B2W, 2009).

Já a B2W Viagens, proprietária das marcas Submarino Viagens, Americanas
Viagens e Shoptime Viagens, divulgou seus resultado operacionais.
A Receita Bruta de venda de passagens aéreas cresceu 56% no 2º trimestre de 2009
em relação ao 2º trimestre de 2008. Além disso, B2W Viagens vem apresentando
um aumento de participação das categorias Pacotes Turísticos, Cruzeiros e Hotéis. O
negócio de Viagens na internet ainda apresenta um significativo potencial de
expansão. O objetivo da Companhia é liderar este processo investindo em inovação,
variedade de destinos e qualidade do serviço, oferecendo sempre as melhores
condições do mercado em suas três marcas (B2W, 2009).

Mas o impacto da Internet não pode levar em conta só os valores comercializados.
Segundo a OMT (2003b), a Internet tem sido usada como a maior fonte de informações pelos
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turistas americanos e britânicos, ou seja, mesmo que o turista não use a Internet para comprar
produtos, ele a usa para pesquisar e tomar decisões.
No caso do Brasil como destino, Beni (2003), aponta que, em 1998, a Internet foi
o sexto fator que mais influenciou a decisão de turistas estrangeiros em visitar o país com
modestos 2 por cento. Em 2002, esse número havia subido para 12,8 por cento e a Internet já
era o segundo fator de influência na decisão dos turistas internacionais, fazendo da Internet o
segundo fator que mais influenciava os turistas, atrás apenas de informações de amigos.
3.4 Internet e agências de viagens
A Internet trouxe grandes mudanças para as agências de viagens, segundo Marín
(2004), na era pré-Internet, as agências de viagens se encontravam numa posição muito
central na rede, e seus relacionamentos eram muito densos com quase todas as outras
organizações, o que lhes possibilitava manipular os recursos e garantir que seus interesses
fossem atendidos. Com a chegada da Internet, diversas organizações passaram a buscar
distribuir seus produtos de forma direta, deslocando o papel central das agências de viagens
tradicionais.
A febre das empresas “ponto com” fez com que as agências online se
proliferassem pelo mundo com uma rapidez espantosa. A promessa de que seria possível que
as pequenas empresas competissem no mercado global em igualdade de condições com as
grandes corporações atraiu muitos novos entrantes (OMT, 2003a).
Para Amorin (apud BAHL, 2003), o uso da Internet nas agências de turismo se
traduz em ser melhor, mais rápido e consequentemente, estar mais próximo do cliente.
As empresas devem reavaliar seu posicionamento estratégico, levando em
consideração a vantagem competitiva decorrente da utilização da Internet, porque o
aumento da concorrência e a crescente fragmentação dos mercados exigem que se
encontrem novas formas de se chegar ao consumidor (ABREU; COSTA 2000 apud
VICENTIN; HOPPEN, 2002, p. 87).

Considerando Garner (1999 apud TOLEDO; SZTUTMAN; RUBAL, 2001), a
Internet oferece uma série de benefícios como a redução os custos de vendas e poderão
reforçar os lucros das empresas usuárias, por meio de, por exemplo:
- construção de lealdade do consumidor;
- redução de custos operacionais;
- aceleração do processo de venda;
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- melhoria do relacionamento;
- redução dos custos de venda.
Para Marin (2004), a principal diferença entre websites e ferramentas
convencionais de marketing é a possibilidade de, no primeiro, a agência poder quantificar e
qualificar as interações com cada cliente individualmente, gerando um marketing one2one
que lhe permite adaptar o conteúdo da web e sua forma de operar às preferências de cada
internauta.
O crescimento do comércio eletrônico no turismo tem sido espetacular, e o
turismo ocupa lugar de destaque entre os produtos mais vendidos online.
De acordo com a Forrester Research, as vendas online de produtos atingiram R$2,8
bilhões em 2005 e deverão chegar a R$12,8 bilhões até 2010, representando uma
taxa de crescimento anual de 38%. Da mesma forma, as vendas online de serviços
também deverão crescer rapidamente. De acordo com a Júpiter Research, as vendas
online de viagens atingiram R$2,6 bilhões em 2005 e chegarão a R$10,2 bilhões até
2010, representando uma taxa de crescimento anual de 31%. (B2W, 2009).
.

Como mostra a pesquisa realizada pela e-bit, empresa especializada em pesquisas
sobre comércio eletrônico, em 2005 sobre o consumo de produtos turísticos na Internet, foi
perguntado qual era a primeira loja virtual que lhe vem à mente para fazer compras do item
turismo, em primeiro lugar veio a Gol Linhas Aéreas Inteligentes, com 21% das respostas
seguida pela CVC com 15,8% e pela Decolar com 11,3%. As três somadas são as preferidas
por 48% de todos os pesquisados.
Com o amadurecimento do mercado, torna-se cada vez mais claro que esse é um
jogo de gigantes. Segundo Marin (2004), este quadro se repete no mundo inteiro, pois, em
2001, as cinco maiores agências online do mundo eram responsáveis por 58% de todos os
produtos turísticos vendidos através da Internet.
Deve ser ressaltada a existência de certo grau de substituição entre a
comercialização via Internet e as formas convencionais, bem como sua complementaridade, o
que conduz a possibilidade de sinergia entre os distintos tipos de canais (TOLEDO;
SZTUTMAN; RUBAL, 2001).
Esse movimento de concentração do mercado tem se repetido no Brasil que pode
ser observado no índice do VOL, Varejo On-line Turismo, mostra que as vendas estão
extremamente concentradas nas companhias aéreas (Gráfico 1).
Um fator importante a ser ressaltado é que, enquanto nos Estados Unidos, os
intermediários têm papel de destaque nas vendas pela Internet, isso não se repete no Brasil.
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Distribuição das Vendas on-line no Brasil
Agencias

Cias Aéreas

Fonte: Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, 2005.

Gráfico 1 - Vol Turismo 2005
Assim, é cada vez maior o número de empresas turísticas que oferecem seus
serviços diretamente ao consumidor através da Internet. No caso das companhias aéreas, estas
fazem uso de sua marca para avançar sobre outros mercados de atuação.
No mercado turístico atual, não há mais uma diferença clara do mercado de
atuação das agências de viagem e das companhias aéreas, transformando antigas parcerias em
concorrentes. O quadro mostra a distribuição das vendas pela Internet divididas entre agentes
e fornecedores. Observando os dados, podemos ver que no mundo virtual, a supremacia das
agências como meio preferencial de distribuição já não é tão clara.
Além disso, alguns desses agentes virtuais são antigos fornecedores. Um exemplo
claro é o Sabre, inicialmente projetado como CRS para gerenciar as reservas da American Air
Lines, o sistema incorporou o serviço de reservas da várias companhias aéreas, hotéis, aluguel
de automóveis e outros serviços turísticos. O sistema tinha como fonte de receitas taxas,
cobradas por reservas efetuadas pelos agentes de viagens, mas agora o próprio sistema se
tornou um concorrente das agências. Através do seu site www.travelvelocity.com, ela atende
ao consumidor final, tornando-se uma das três maiores agências de turismo online do mundo.
Outro exemplo desse fenômeno é o caso da Thomas Cook. Famosa por ter sido a
primeira agência de viagens do mundo, hoje esta empresa centenária possui, entre seus ativos
a Thomas Cook Airlines. Com uma frota de 84 aviões, transportam anualmente 13.2 milhões
de passageiros, operando em 50 aeroportos europeus para mais de 90 destinações em mais de
30 países ao redor do mundo. A Thomas Cook AG`s emprega cerca de 5.530 funcionários
(ROBINSON, 2004).
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No Brasil, parece estar havendo um movimento semelhante por parte da CVC,
maior operadora de turismo do Brasil. A empresa vem diversificando sua gama de produtos, e
em 2003, foi criada a CVC Eventos, empresa do Grupo CVC que se dedica ao segmento do
turismo de negócios. A empresa também já opera com fretamento de navios de cruzeiros, e
está se preparando para entrar no mercado da aviação comercial.
O presidente da CVC Viagens, Guilherme Paulus, admitiu que está em negociação
com a Embraer para a compra de aviões de até 110 lugares que passariam a integrar
a FG Linhas Aéreas, empresa que começará a operar em setembro. "Estamos
estudando a possibilidade de compra de alguns aparelhos, mas falta ainda acertar
preços e formas de financiamento”, disse Paulus (MERCADO E EVENTOS, 2005).

É um tempo de grandes mudanças e segundo Poon (2003), os players do turismo
tentaram controlar o maior número de atividades na cadeia de valores possíveis. Não é mais
relevante se uma empresa é uma companhia aérea, um agente de viagens, um hotel ou um
operador.
A única certeza que agente de viagens pode ter é que o ritmo das mudanças deve
aumentar e que a tecnologia deve assumir um papel cada vez mais importante na
atividade das agências. Aquelas que conseguirem se adaptar a esse novo cenário
poderão obter sucesso, enquanto as empresas que tiverem dificuldades em absorver
mudanças provavelmente serão extintas (MARIN, 2004, p. 196).

De acordo com Barreto (1995) e Poon (2003) com o desenvolvimento da
tecnologia da informação, toda a estrutura de distribuição começou a mudar. “Parece fato que
a maior parte dos sistemas de reservas online (inclusive os GDS) deve adotar a Internet como
canal transacional, e que tanto agentes de viagens quanto passageiros optarão por efetuar as
reservas online” (MARIN, 2004, p. 196).
Com o surgimento da Internet comercial, os fornecedores passaram a contar com
mais um canal de distribuição, que dispensava o pagamento de comissões, além de que, o
produto estaria à disposição de qualquer pessoa não importando onde ela estivesse.
Autores como Tomelin (2001), O’Connor, 2001 e Marin (2004) entre outros têm
falado sobre os desafios enfrentados pelos agentes de viagens, e sobre o desenvolvimento
tecnológico e a globalização que provocaram um grande abalo na cadeia de distribuição do
produto turístico. Isso obrigou muitos agentes de viagens a repensar suas estratégias de
negócios.
Segundo a ABTA (2003), Association of British Travel Agents, somente 11% dos
britânicos entrevistados ainda preferiam negociar pessoalmente, pois acreditavam que assim
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poderiam conseguir melhores ofertas, e, segundo Thomas (2004 apud HARRIS;
DUCKWORTH, 2005, p. 215), a venda de pacotes através dos agentes de viagens vai
continuar a cair. Em 2004, houve uma queda nas vendas de 6%. O autor destaca que a venda
de pacotes padronizados está no seu nível mais baixo desde 1993, totalizando 52% de todas as
viagens, enquanto as vendas online crescem e já representam 13% do total das vendas no
mercado britânico, e esse número ainda é maior se forem consideradas apenas as vendas de
pacotes, nesse caso o total de vendas pela Internet já atinge 19% dos pacotes.
Porém de acordo com Vicentin (2002), os agentes de viagens não acreditam que o
comércio eletrônico afetará de forma considerável a comercialização, e por isso não têm
pressa em implantar o comércio eletrônico em suas empresas. Comportamento semelhante
também foi identificado por Suraya (2005) em pesquisa realizada com agentes de viagens da
Malásia.
Conforme Buhalis (2003), os novos fornecedores baseados no ciberespaço são
capazes de adicionar valor ao produto turístico, e sendo assim, eles devem continuar a crescer
em marketshare, alterando a estrutura de distribuição do turismo. O agente de viagens
eletrônico, estabelecido em estruturas de baixo custo em qualquer lugar do mundo irá
prevalecer. A não ser que as agências tradicionais entendam e usem as novas ferramentas para
revolucionar sua distribuição, elas estarão em grande desvantagem, enquanto os clientes
podem aproveitar as oportunidades por conta própria.
Para Porter (2001), a questão não é quando desenvolver a sua presença na
Internet, pois as empresas não tem escolha se elas desejam permanecer competitivas. A
questão é como desenvolver essa presença.
3.4.1 Ferramentas de Internet para as agências
A Internet pode parecer ameaçadora para muitos agentes de viagens, mas ela
também traz consigo uma série de vantagens para aqueles que souberem tirar proveito dessas
tecnologias (BUHALIS, 2000). Inúmeras tecnologias podem ser usadas pelas agências para
diminuir custos, promover produtos, atrair e conquistar novos clientes (MARIN, 2004).
Para Harris e Duckworth, (2005), as evidências apresentadas sugerem que o futuro
dos agentes de viagens está em combinar especialização em produtos e uso intensivo de
tecnologia da Internet para produzir valor agregado para seus clientes. Novas tecnologias
possibilitam reservas de passagens em companhias aéreas de baixo custo, que podem ser
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incorporadas em pacotes flexíveis produzidos pelas próprias agências, sem a dependência de
uma operadora.
Um bom exemplo de como as pequenas agências podem tirar vantagem da
Internet segundo Harris e Duckworth (2005) é o caso da EuroTravel. A empresa lançou seu
website no ano 2000, com especialização em apenas duas destinações européias; o site é
usado como canal primário de comunicação com o objetivo de atrair clientes de amplas áreas
geográficas; a empresa adotou a tecnologia de pacotes dinâmicos como forma de atender
melhor seus clientes. As vendas, antes da empresa montar seu website no ano 2000,
totalizavam 2 milhões de libras; em 2004, as vendas já totalizavam 6.5 milhões de libras.
Contudo, enumerar essas tecnologias não é tarefa simples já que com a velocidade
em que novas tecnologias são desenvolvidas, corre-se o risco de ficar defasado antes mesmo
de publicar um trabalho.
• VOIP - Voice over Internet Protocol ou Voz sobre IP: é uma tecnologia que
permite digitalizar as conversas telefônicas e transmiti-las via Internet. Com o uso de
softwares como o Skype (www.skype.com) ou o Uol fone (www.uol.com.br) é possível
conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo gratuitamente desde de que os
interlocutores tenham o programa instalado em seus computadores. Mas, para Holtz (2006),
as vantagens não param por aí. Também é possível ligar para telefones fixos e móveis
pagando apenas uma fração da tarifa cobrada pelas operadoras de telefonia, isso explica
porque em apenas 18 meses o Skype passou a ser usado por 40 milhões de pessoas.
O Skype ainda oferece um serviço chamado Skype-in que possibilita que o usuário
tenha um número de telefone fixo em qualquer lugar do mundo pagando uma taxa de R$
30,00 por mês. As ligações feitas para esse número são redirecionadas para o terminal do
usuário, com isso as agências podem ter um número de telefone local em qualquer parte do
mundo para atender seus clientes a um custo muito mais baixo do que os tradicionais 0800.
Mccarthy (2006) ainda destaca que a plataforma VOIP também oferece outros serviços
avançados como correio de voz, chamada em espera, transferência de chamadas e
teleconferências.
• IRC - Internet Realy Chat: Segundo Thing (2003), é um sistema de bate-papo
(chating) que envolve um conjunto de regras e convenções e software cliente-servidor; é uma
ótima ferramenta para criar comunidades e fazer com que os usuários interajam na Internet.
• E-mail: é a troca de mensagens armazenadas em computadores através de
telecomunicação, o e-mail foi uma das primeiras aplicações da Internet e segundo Thing
(2003) ainda é a mais popular. De acordo com Albertin (2004), através do e-mail uma
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empresa pode atingir um grande número de clientes com um custo mínimo. O e-mail é
comumente usado pelas agências como ferramenta de mala direta, além de servir para enviar
itinerários, confirmação de reservas, fazer pós-venda etc.
• Reservas Online: Segundo Harris e Duckworth (2005), ter a capacidade de
reservar e comprar produtos diretamente via Internet sem a utilização de ajuda humana é vital
para a competitividade de um site turístico e essa opinião também é compartilhada por
Gianforte (2003). Somente através de vendas realmente automáticas, os agentes de viagens
serão capazes de reduzir seus custos de venda e, além disso, aumentar sua capacidade de
atendimento (KUOM; OERTEL, 1999).
• Informações complementares: Não basta apenas fazer reservas, a empresa
deve oferece riqueza de informações complementares, pois isso também ajuda a criar uma
imagem de confiabilidade, facilitando as vendas. Kuom e Oertel (1999) apontam o caso dos
Hotéis Marriot: seu site já recebia em 1999, mais de 1 milhão de visitantes por mês. Além de
fazer reservas, também é possível conhecer os apartamentos e as cidades através de fotos e
vídeos. A Expedia Travel ainda oferece informações sobre clima eventos, mapas, câmbio etc.
• WAP (Wireless Application Protocol ou protocolo de aplicação sem fio): é
um conjunto de protocolos de comunicação para aparelhos sem fio como telefones celulares.
Pode ser usado para que estes aparelhos acessem a Internet e possam usar o e-mail ou a web
diretamente da tela de telefones móveis (THING, 2003). Empresas como a Gol usam as
aplicações WAP para que os clientes possam fazer reservas e receber confirmação ou
informações de alteração dos voos direto em seus celulares.
• SMS - Short Mensage Service: é um serviço de envio de mensagens curtas, de
até 160 caracteres, através de telefones móveis. No Brasil, este serviço ficou conhecido como
torpedo. De acordo com Thing (2003), este serviço pode ser usado tanto em tempo real, ou
seja, o usuário recebe a mensagem instantaneamente, mas se o destinatário não estiver
disponível no momento, a mensagem será armazenada até que o usuário esteja disponível na
rede novamente. Existem, segundo o autor, os SMS Gateway, que são sites que permitem o
envio de mensagens diretamente da Internet para os celulares dos clientes através de SMS,
existem serviços pagos e gratuitos disponíveis na grande rede. Também é possível usar
programas gratuitos como o CoolSMS que enviam mensagens diretamente do PC sem ter de
entrar em sites de operadoras de telefonia móvel.
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• Tour Virtual: Através do uso de imagens em 3D, imagens em 360 graus,
filmes, fotos e áudio é possível oferecer uma experiência mais enriquecedora para o cliente, e
assim estimular as compras (BUHALIS, 2003).
• Atendimento Online: A disponibilidade de um atendente humano é um fator
importante principalmente para usuários menos experientes. Para Gianforte (2003), um site
bem elaborado deve permitir que os clientes tenham uma ampla gama de opções de
comunicação com a empresa, por isso uma combinação de ferramentas deve estar disponível
como IRC, VOIP, e-mail e até o telefone, e quanto mais imediato for o meio, mais eficiente
será a comunicação.
• Mensagem Instantânea: Oferece a transmissão instantânea de mensagens,
além de oferecer a capacidade de ver facilmente se um contato está conectado a Internet
(THING, 2003). A transmissão dessas mensagens difere do e-mail, pois torna a troca continua
de informação entre os interlocutores. Atualmente, esses programas também oferecem a
possibilidade de fazer chamadas VOIP em usuários, além de vídeo conferência e troca de
arquivos. Esse sistema é muito utilizado por agências de viagens principalmente para lidar
com fornecedores.
• Fare Tracker: Este serviço oferecido pela EXPEDIA TRAVEL permite que o
usuário determine pares de cidades e então a Expedia monitorara as tarifas disponíveis e
enviará e-mails periódicos com as principais ofertas, isso além de manter a fidelidade do
cliente e proporcionar grande comodidade (O’CONNOR, 2001).
• Passagens de última hora: É relativamente comum companhias aéreas e hotéis
fazerem promoções de última hora. Devido à alta perecibilidade do produto turístico, é melhor
vender a um preço baixo do que não vender, e tendo isso em mente, algumas agências
adotaram o modelo de vendas de última hora, oferecendo preços baixos ao cliente e ao mesmo
tempo, protegendo a marca do fornecedor. Para Buhalis (2003), as empresas devem adotar
tecnologias que lhes permitam identificar promoções de última hora, essas empresas
geralmente vendem produtos padronizados e sem diferenciação, então seu grande diferencial
é o preço (O’CONNOR, 2001).
• Pacotes Dinâmicos Online: com essa ferramenta é possível que o passageiro
reúna vários serviços formando seu próprio pacote personalizado, além disso, o sistema
também deve oferecer sugestões para os clientes sobre o que fazer ou que produtos adquirir,
tudo isso baseado no seu perfil de compra, utilizando os dados dos sistemas de CRM
(BUHALLIS, 2003). Por isso, empresas devem adotar sistemas de self-booking que controlem
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políticas de viagens e proporcionem maior autonomia, controle e menor custo na hora de
realizar as reservas (MARIN, 2004).
• TV Digital: para Thing (2003), permite que o antigo telespectador interaja de
maneira diferente com o aparelho de TV, entre os novos usos estão: participar de jogos,
votações, home banking e fazer compras. De acordo com Buhalis (2003), a tv interativa
representa uma grande oportunidade para o turismo, pois os consumidores poderão comprar
uma viagem que eles viram em um filme enquanto o filme está passando, aumentando assim
as compras por impulso, além de colocar as pessoas que ainda não fazem uso da Internet em
contato com o comércio eletrônico.
• CRM - Custumer Relationship Management ou sistema de gerenciamento de
relacionamento com clientes: Do ponto de vista tecnológico, CRM envolve capturar os
dados do cliente ao longo de toda a empresa, consolidar todos os dados capturados interna e
externamente em um banco de dados central, analisar os dados consolidados, distribuir os
resultados dessa análise aos vários pontos de contato com o cliente e usar estas informações
ao interagir com o cliente através de qualquer ponto de contato com a empresa Gartner Group
(apud PEPPERS AND ROGERS GROUP, 2001).
3.4.2 Websites: critérios de avaliação do conteúdo e da interatividade de websites
Atualmente, não basta apenas montar um site, para Porter (2001) é vital criar um
diferencial competitivo, tendo em vista que no ambiente da Internet os consumidores podem
mudar de uma empresa para outra com apenas alguns clicks. Ainda segundo o autor, se os
competidores estiverem vendendo produtos não diferenciados, o preço será um fator decisivo
para a compra, o que comprimiria a lucratividade do setor.

Com o uso da Internet como meio de distribuição e transação, a diferenciação em
virtude da localização geográfica do ponto de venda é eliminada ou, na melhor das
hipóteses, diluída. De um lado, produtos indiferenciados tenderão a compor
mercados com intensa concorrência, por isso, deverão ter margens de
comercialização mais estreitas; de outro, produtos diferenciados, como viagens a
destinos exóticos, tenderão ter suas margens de comercialização elevadas, pois os
consumidores estarão dispostos a pagar mais por produtos que proporcionem os
benefícios que eles consideram mais importantes (TOLEDO; SZTUTMAN;
RUBAL, 2001, p. 114).

De acordo com Gianforte (2003), as empresas de turismo podem melhorar suas
vendas pela Internet em até 33% apenas melhorando a usabilidade do site. O autor também
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destaca que um site confuso e mal elaborado pode comprometer a imagem de uma empresa ou
produto. Conforme McMahon (2005) nos primeiros momentos do comércio eletrônico os
webmasters projetavam os sites para serem visualmente atraentes, sem cuidado com a
usabilidade, isto segundo o autor levou várias empresas a fracassarem em suas primeiras
tentativas de se fazer presentes na Internet.
As empresas de turismo devem tomar cuidado com o modo com que seus clientes
são atendidos pelos websites. Para Gianforte (2003), as empresas devem identificar esse
cliente quando ele entra em contato com a empresa via website da mesma maneira de que
quando o cliente usa o e-mail ou o telefone. Dessa forma, o atendimento pode ser mais
eficiente e as informações mais consistentes e apuradas.
De acordo com Gianforte (2003), para que um website seja eficiente e tenha
sucesso como forma de distribuir produtos, a empresa deve tomar alguns cuidados quanto ao
design e a infra-estrutura de suporte e atendimento.
- Ajuda: desenhar no website um botão de ajuda grande, que torne fácil para o
internauta localizar e assim, poder tirar dúvidas facilmente, de acordo com o autor, qualquer
procura mais demorada pode estimular o possível comprador a utilizar uma outra empresa.
- Autoatendimento fácil: os consumidores devem ser capazes de achar o que
procuram sem ter de recorrer ao telefone ou ao e-mail. Segundo o autor, 80% do tráfego de
clientes buscam 20% do conteúdo, isso significa que um bom estudo do comportamento dos
usuários e com planejamento da forma e do conteúdo do site, pode significar uma grande
redução na carga de trabalho de atendimento pessoal.
- Atendimento 24 horas: pela própria natureza do produto turístico, que implica
que os consumidores estão espalhados pelo mundo e em diferentes fusos horários, o site deve
estar disponível sem restrições de horário.
- Gerenciamento da Informação: observar as solicitações mais comuns dos
clientes e priorizar essas informações nos sistemas de FAQ e callcenter. De acordo com o
autor, as listas de FAQ se tornam defasadas com o tempo ou muito trabalhosas para manter,
mas se uma empresa se assegura de que as informações vitais são apresentadas primeiro por
ordem de relevância em um website, de 75% a 90% dos clientes serão capazes de resolver
seus problemas sem interferência humana.
- O Site que “escuta”: para ser um bom vendedor é preciso escutar o que o
cliente deseja, e o website deve fazer o mesmo. Através de cookies, as empresas podem
analisar como os clientes usam o site e assim torná-lo mais eficiente e dirigido para as
necessidades dos usuários.
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- Poliglota: o site deve estar disponível em várias línguas, principalmente no
caso do turismo. Isso não significa apenas ter várias versões do site em diferentes línguas, mas
também ter pessoal capacitado a responder dúvidas nessas línguas, se um cliente faz uma
pergunta em alemão, ela deve ser respondida em alemão.
- Vários meios de comunicação: as pessoas preferem meios de comunicação
diferentes. Os consumidores devem ser capazes de alternar entre o website, e-mail, telefone,
voip ou mensagens instantâneas de forma fácil e rápida. Isso também deve ser útil para manter
o site em bom funcionamento; as dúvidas dos clientes são indicadores de que há algo faltando
no website.
- Velocidade de resposta: se um cliente faz um pergunta ou requisição via email ela deve ser respondida em horas, não em dias. Um bom sistema de FAQ combinado
com um sistema de triagem das mensagens pode aumentar a agilidade do processo. O autor
cita o caso da EasyCar (locadora de veículos) que antes da implantação de um sistema para
gerenciar as solicitações de clientes via e-mail 95% das solicitações eram respondidas em até
7 dias. Após a implantação do sistema 95% das solicitações são respondidas em até 24 horas.
- Integração com outros canais da empresa: hoje em dia é crítico gerenciar
diferentes canais coletivamente, pois os consumidores tendem a alternar e entre
vários meios, telefone, e-mail e website. Se um cliente faz uma solicitação via email, recebe a resposta por e-mail, mas ficou com uma dúvida e resolve telefonar
para a empresa o atendente deve poder ter acesso às solicitações que esse cliente
fez através de outros meios de comunicação, caso contrário, uma ligação que
poderia durar 3 minutos pode durar 15 minutos, ocupando recursos
desnecessariamente.
Já para Seybold (2000), são cinco as etapas para inserir empresas de forma bem
sucedida no comércio eletrônico:
- Facilitar os negócios do cliente com você. Nesta primeira etapa, o ponto
turístico tem que estar preparado para fazer com que o cliente encontre respostas a perguntas
como: Quais produtos e serviços estão à disposição? O produto ou serviço que quero está
disponível? Como posso fazer uma reserva? Como saberei se a reserva foi efetuada? Como
faço para chegar até o ponto turístico? Quais são as formas de pagamento disponíveis? Talvez
esta seja a etapa mais importante, pois se trata do primeiro contato com cliente. A
personalização das respostas às perguntas feitas é um diferencial importante. Se o cliente já
entrou em contato alguma vez, lembrar dele (através de informação armazenada) também é
importante.
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- Enfocar o cliente final de seus produtos e serviços. Aqui é importante fazer
um exercício para saber com a maior precisão possível quem é realmente o cliente final, e
procurar garantir a sua satisfação. Seybold (2000) chama a atenção ao fato de que o cliente
final é aquele que consome o produto ou serviço oferecido e geralmente, porém nem sempre,
é quem paga por ele.
- Redesenhar os processos de negócios relacionados ao cliente, do ponto de
vista do cliente. Uma das novas oportunidades que as tecnologias de comércio eletrônico
permitem é entrar diretamente no coração e mente dos clientes, pois através do site você
descobrirá que eles dirão, com grande precisão, o que querem e de que precisam. É
fundamental ter em mente que, para redesenhar os processos de negócios relacionados aos
clientes será necessário definir meios de armazenar e acessar as informações sobre os clientes.
- Conectar sua empresa para obter lucro: conceber uma arquitetura de
negócios eletrônicos abrangente e progressiva, criando um site na Web e fazendo-o evoluir
para atender às necessidades dos clientes e parceiros comerciais. Este é o primeiro passo para
comércio eletrônico. A autora destaca dois grupos importantes de problemas neste tipo de
abordagem. Dentre eles, é o da integração do site com os sistemas gerenciais existentes. O
recomendado é criar uma estratégia genérica de integração para todos os aplicativos, e não
uma abordagem fragmentada. O outro problema apontado é perceber que é possível usar
muitos dos mesmos recursos presentes no site para permitir que os próprios clientes resolvam
seus problemas usando telefones, quiosques ou dispositivos portáteis. E, ainda, é possível
reutilizar muitos dos processos e informações desenvolvidos para os clientes finais para
atender a parceiros do negócio.
-

Fomentar a lealdade do cliente é a chave da rentabilidade no comércio

eletrônico. Através do comércio eletrônico é possível criar relacionamentos mais
econômicos, tanto para o cliente quanto para o negócio, e que aumentem a lealdade dos
clientes. Seybold (2000) destaca que as empresas que conseguem atrair e manter os clientes
são significativamente mais lucrativas do que aquelas que os clientes abandonam após
algumas transações. Os clientes esperam que a empresa saiba quem eles são e que ofereça o
que eles precisam.
Para Zhang (2004), com surgimento da Internet, as agências devem usar as novas
possibilidades inerentes ao meio, ou seja, a comunicação em duas direções e deixar que os
consumidores tenham mais influência na comunicação das agências. Ainda, de acordo com o
autor, as agências devem usar a Internet das seguintes maneiras:
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-

Espaços virtuais: As agências de turismo devem criar espaços virtuais onde

os clientes possam interagir. Essas comunidades virtuais ajudam a identificar as necessidades
dos clientes e a criar fidelidade entre o turista e a agência;
-

Estabelecer sua marca: através da oferta de informação e comunicação

interativas ao invés da abordagem tradicional de propaganda e promoção;
-

Adotar o marketing one-to-one: direcionando produtos individualmente

para cada consumidor, pode-se não só diminuir os custos de propaganda, mas também
aumentar a taxa de retorno das promoções utilizando se do CRM.
De acordo com Teixeira (2003), a aplicação de estratégias do Marketing de
Relacionamento por meio das ferramentas do CRM e banco de dados (Data Base Marketing),
são de extrema importância para que se possa estabelecer uma estratégia de relacionamento
com clientes e fornecedores que garanta às agências de viagens, competitividade em um
mercado globalizado.
Neste novo mercado mundial, a excelência em produtos aliada aos melhores
preços não é mais diferencial competitivo. Os diferenciais são os serviços agregados advindos
do relacionamento diferenciado com os clientes (ZENONE, 2001).
A OMT (2003a) destaca que muitas organizações não dispõem dos recursos
necessários para construir um sistema sofisticado, mas mesmo um site simples pode ser
eficaz, desde que esteja integrado às iniciativas de marketing e de serviços aos turistas. Sendo
assim, a OMT (2003 a) propõe um guia de nove passos para a implantação bem sucedida de
um site voltado ao consumidor.
1.

Definir o papel do site de acordo com a estratégia geral de marketing:

nesse aspecto o empresário deve considerar se será apenas uma forma de folheto eletrônico ou
se ele também fará reservas. Como o site pode gerar receita? Recebendo comissões, cobrando
taxas de serviços ou vendendo espaço para anunciantes? Melhorar a comunicação com os
clientes através de mais canais de comunicação como e-mail, chat etc? Reduzir custos, através
do uso de e-ticket e voucher eletrônico, aumentar a eficiência usando as informações sobre o
uso da página e cruzando com o CRM para realizar um marketing mais eficaz. Gerar boas
relações públicas através de links e informações sobre a empresa.
2.

Especificar as funções do site: Depois de definidos os objetivos, as

empresas devem buscar fazer um benchmark examinando outros sites, para ter uma idéia dos
recursos que estão sendo usados pela concorrência, sem perder o foco nas particularidades do
seu público alvo e do próprio negócio.
Nesse estágio, a OMT (2003a) propõe que sejam avaliados os seguintes pontos:
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-

Visibilidade;

-

Velocidade;

-

Design;

-

Conteúdo;

-

Ferramenta de pesquisa;

-

Capacidade de reserva;

-

Links;

-

Personalização;

-

Ajuda;

-

Resposta à consulta;

- Idiomas.
3. Preparar uma estrutura de design: fatores como a freqüência em que os
dados serão atualizados e a magnitude do site são determinantes para o projeto. Se uma
empresa possui muitas informações, por exemplo, mais de 50 produtos ou as informações se
tornam obsoletas rapidamente, com é o caso das tarifas aéreas, a empresa deve investir em
uma estrutura de banco de dados. A estrutura simples em HTML só deve ser usada em casos
de sites simples e com poucas informações ou que sofrem poucas alterações. Outra questão
importante é o equilíbrio entre desempenho e recursos visuais, pois apesar da importância do
conteúdo multimídia para estimular a compra, o internauta não gosta de esperar por muito
tempo para que a página carregue, isso é especialmente importante em sites de vendas.
Segundo a OMT (2003a) os pontos a seguir devem ser levados em consideração:
- Mantenha o site simples e fácil de usar;
- Uso de tabelas e não de frames para tornar o site mais compatível com
sistemas de busca;
- Usar pouca informação em cada página, para evitar a “rolagem” da página
- Cuidado com tamanho, cores e tipos de fontes utilizadas;
-

Adotar menus escamoteáveis para tornar o site mais “limpo”, evitando o uso
de banners e pop-ups;

- Faça uso de links para outras páginas, mas assegure-se de tornar o retorno ao
seu site uma tarefa fácil criando tabelas ou frames onde o internauta pode
navegar em outra página dentro do seu site;
- Usar as palavras-chave que definem sua empresa e produtos no topo da
página para facilitar o cadastramento pelos mecanismos de busca.
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4. Contratar um profissional: O profissional da aérea irá ajudar a empresa a
desenvolver a marca na internet, especificações funcionais, especificações técnicas, elaborar o
site, organizar a coleta e a inserção dos dados de produtos, manutenção do site, gerenciar a
implantação do projeto, registrar o site em mecanismos de busca, otimizar a visibilidade e
fornecer a análise da utilização que os usuários fazem do site.
5. Gerar informações sobre produtos em formato digital: Esse é um fator
fundamental para a redução de custos, pois cada vez que uma foto ou tabela de preços precisa
passar do papel para o meio digital, isso implica em trabalho repetitivo e maior necessidade
de uso de equipamentos.
6. Produzir

material

editorial

e

gráfico,

levando-se

em

conta

as

características especiais da Internet: O uso de vídeo e som deve ser tratado com
moderação, já que muitos usuários (principalmente corporativos) não têm placa de som em
seus computadores. O site deve, portanto, ser planejado para também atender a essas pessoas.
Outro fator importante é manter os textos curtos, para evitar a fadiga de se ler na tela textos
muito longos. Quando a OMT publicou este livro, o uso de mapas em sites era caro, ainda
assim estes foram destacados como uma importante ferramenta para o turista, e atualmente
com ferramentas como o Google Earth, disponível gratuitamente, é possível a qualquer um
utilizar-se deste recurso.
7. Testar e validar o site-piloto: é vital desenvolver uma versão para testes antes
de lançar o site na Internet. Este piloto deve ser avaliado minuciosamente em busca de
qualquer instabilidade, incompatibilidade e informações erradas.
8. Promover o uso do site: Para a OMT (2003a), existem três maneiras de
promover o site:
• Divulgar o endereço através de folhetos e propaganda na mídia tradicional, na
própria empresa para os clientes habituais, mala direta, etc.
• Criando links com outros sites: compartilhando links com empresas que
possuem serviços complementares.
• Mecanismos de busca: quanto menor e menos conhecida é a sua empresa, mais
ela dependerá dos mecanismos de busca.
9. Implementar, monitorar e avaliar: Como a Internet é um meio muito
dinâmico, é necessário que o monitoramento seja constante, e entre os principais itens a serem
controlados estão: performance, posição na classificação dos mecanismos de busca, números
de usuário e que páginas eles visitam e quantidade de negócios gerados. A Internet é uma
ferramenta poderosa de marketing, pois ela possibilita que a empresa colete uma série de
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informações sobre os clientes, como por exemplo, onde vivem, que horas eles visitaram a
página e por quanto tempo permaneceram conectados, o que procuravam e o que compraram,
mas para lidar com esse volume de informações será necessário o uso de bancos de dados.
Serviços personalizados em massa são possíveis graças aos sistemas de bancos de
dados que podem cruzar as informações do CRM com os dados de produtos e personalizar
cada correspondência, e-mail, SMS etc, de acordo com as necessidades individuais de cada
cliente. Conforme Swift (2001), é necessário atender às necessidades de informações e
conhecimento destes clientes (e também a combinação das mesmas) para conhecer realmente
o que eles preferem ou não e planejar vendas altamente lucrativas que podem acontecer no
futuro.
Para que isto aconteça, as empresas precisam focar suas ações no cliente e não no
produto como faziam anteriormente. Seguindo as idéias de Bretzke (2000), as empresas
devem concentrar-se em entregar valor aos seus clientes, deslocando o diferencial competitivo
de preços para a lealdade do cliente. A autora enumera alguns benefícios do valor estratégico
da implantação de um CRM, tais como:
• Aumento do conhecimento sobre o cliente;
• Registro, manutenção e tratamento de um grande número de informações
sobre o cliente fazendo a recuperação em tempo real de suas informações,
para estabelecer um relacionamento diferenciado e gratificante com o cliente;
•

Aumento da retenção e fidelização do cliente pela experiência de marca
positiva;

• Racionalização e melhora no fluxo de pedido, no atendimento pós-venda e
nas vendas por meios alternativos como a Internet e o telemarketing;
• Aperfeiçoamento nos produtos e serviços para os clientes por meio da
customização em massa;
• Diferenciação nos produtos e serviços dos concorrentes, entregando
exatamente o que o cliente deseja;
• Estabelecimento de uma comunicação próxima e sistemática com os clientes
atuais e potenciais, como parte do marketing mix.
Para Swift (2001), CRM é um processo interativo que transforma informações
sobre os clientes em relacionamento positivo com os mesmos. A tecnologia, na forma de
técnicas avançadas de transformação e apresentação gráfica de dados, acelera a utilidade e a
velocidade da tomada de decisão administrativa. O autor descreve que o CRM deve ser
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integrado em tudo que a empresa faz, todos com os quais ela trabalha (até mesmo os
fornecedores) e todos com os quais ela transforma.
De acordo com Zhang (2004), a utilização de softwares de CRM em conjunto com
o website é importante, pois torna possível analisar o cliente do ponto de vista financeiro, de
estilo de vida e de comportamento dos clientes, e isso em conjunto com os baixos custos de
comunicação da Internet possibilita que a agência mantenha contato constante com seus
clientes.
3.4.3 Revisão de pesquisas sobre o uso de websites e da Internet em agências de turismo
Os primeiros estudos, e muitos outros até hoje, tratam do impacto da TI no
turismo de uma forma mais abrangente, focando principalmente na questão da infraestrutura
tecnológica. Com o passar do tempo, mais estudos passaram a focar como as empresas
turísticas podem fazer negócios na Internet. Apenas recentemente, os elementos
determinantes para um bom atendimento ao turista via Internet passaram a ser estudados.
O estudo de Poon (2003) trata do avanço da tecnologia no turismo. É interessante
notar que, naquele período, a autora acreditava que a disseminação da tecnologia iria trazer
um período de prosperidade para as agências, com os sistemas de reservas as agências
poderiam trabalhar com grandes volumes de informação e competir com empresas maiores
como a operadoras. É importante lembrar que a Internet só se tornou acessível ao público em
geral, em 1995.
Logo no início da internet comercial, Barreto (1995) começou a tratar do assunto
de forma mais pessimista:
Os reflexos da tecnologia no turismo, por enquanto, parecem começar a atingir as
agências. O computador doméstico está permitindo que as pessoas comprem um
disquete com várias possibilidades de roteiros de modo que possam fazer o próprio
sem a intervenção de um agente; os mesmos programas que as agências utilizam
para informar sobre os recursos e equipamentos de um determinado destino, antes
mencionados, podem ser comprados por um particular. Já os computadores em rede
permitem que o consumidor realize suas próprias reservas, de operadoras ligadas à
Internet ou similares (BARRETO, 1995, p. 125).

Outra autora a tratar do tema é Sheldon (2003), sua pesquisa trata de TI no
turismo, e ela começa a tratar da Internet de uma forma mais abrangente. No caso das
agências de viagens, a autora se limita a descrever alguns usos da Internet pelos agentes de
viagens.
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70% dos agentes de viagens americanos usam a Internet para fazer pesquisa de
produtos e destinos, 55% usam para receber e-mail de clientes, e 23% usam para
fazer reservas de clientes. E 24% montaram uma home page na Web, e 42% acessam
news groups através da Internet (HARRIS, 1996 apud SHELDON, 2003, p. 58).

Conforme Sheldon (2003), todas as agências devem considerar a Internet com
cuidado em seus planos estratégicos. Se a Internet não for adotada como uma oportunidade,
ela se tornará uma ameaça.
Em 1999, a OMT lançou a Promoción de destinos turíticos em el ciberespacio,
este livro buscou demonstrar de forma clara e compreensiva as oportunidades e desafios de se
divulgar destinações turísticas na Internet, e embora não trate especificamente dos sites de
agências, vários princípios são os mesmos e, portanto, de grande utilidade.
Enquanto isso, outros trabalhos foram publicados tratando das oportunidades e
ameaças às agências. Para Kuom e Ertel (1999), as agências e operadoras possuem uma
grande vantagem em relação aos fornecedores quando se trata de e-commerce, pois estas
podem oferecer vários produtos aos clientes de forma combinada em um único ponto. Mas
Kuom e Ertel (1999) fazem um alerta; as agências devem se adaptar às mudanças estruturais
da indústria turística, seja por especialização, foco na demanda do cliente, ou presença nas
redes eletrônicas, outra alternativa apresentada pelo autor é a fusão das pequenas agências,
para aumentar seu poder de barganha. As agências que não obtiverem sucesso nessas
mudanças ou terão seus lucros reduzidos ou serão eliminadas do mercado.
Outro autor que tratou da questão foi O’Connor (2001), que destaca os perigos da
desintermediação, e começa a tratar a Internet nas agências com mais profundidade,
abordando questões de infraestrutura, facilidade da comercialização do produto turístico via
Internet, perfil do comprador online, dificuldades em atuar na Web, surgimento das mega
agências online, e de um modo bem simples, a questão da adoção da Web como forma de
comercializar produtos das pequenas agências.
A pesquisa de Pereira e Maia (2002) traz uma abordagem mais focada nas
agências. Seu tema é “de que forma irão ocorrer mudanças no mercado de turismo no Brasil
com o início da comercialização e distribuição do produto turístico pela Internet e da
utilização do comércio eletrônico?” Não trata da questão dos websites de agências de forma
mais profunda, aborda o uso da internet de forma ampla nas diversas formas de interação com
clientes e fornecedores, a estratégia das empresas, privacidade e segurança, formas de
pagamento, aspectos de implantação e aspectos legais. No entanto por se tratar de um artigo,
as autoras não puderam se aprofundar em nenhum dos temas citados.
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Nesse mesmo tema, Flecha (2002) trata dos impactos da TI nas agências, porém,
com relação ao website da empresa pesquisada, a autora se limita a relatar que a empresa
desistiu do seu site por entender que não era compensador.
Já o trabalho de Clemons, Hann e Hitt (2002) faz uma nova abordagem ao tema,
em que os autores tratam a questão da dispersão de preços de produtos turísticos online e
offline. Em seus estudos, algumas conclusões são bastante interessantes. Primeiro os preços
na Internet não são menores do que nas agências tradicionais; segundo, ao contrário do que se
imaginava, há uma maior variação de preços na Internet do que nas mesmas empresas offline
e, por último, é possível cobrar preços mais altos desde que haja promoção, propaganda
eficientes lealdade à marca e outras imperfeições no mercado, como desinformação.
O estudo de Doolin, Burgess e Cooper (2002) procurou descobrir o grau de
desenvolvimento dos websites das organizações regionais de turismo da Nova Zelândia. Para
isso usou The Extended Model of Internet Commerce Adoption (eMICA), este modelo
destaca o papel da interatividade para se medir o grau de maturidade do site.
O trabalho de Buhalis (2003) faz um grande apanhado das tecnologias disponíveis
e suas aplicações no turismo. Seu trabalho é citado por diversos autores, embora o autor não
trate de sites turísticos para agências, ele descreve com clareza através de vários estudos de
caso como as diversas empresas turísticas em geral fazem uso destas tecnologias,
principalmente as grandes empresas.
Enquanto Marin (2004) se dedica a detalhar ferramentas tecnológicas disponíveis
para as agências, dando prioridade para controle e automação de processos, trabalhando a
base para a implantação do e-business e mesmo tendo, uma abordagem sobre o uso de sites,
contudo não há muito aprofundamento. Os estudos de Gianforte (2003) abordam
principalmente a usabilidade de sites turísticos. O seu foco no usuário ajuda a dar uma visão
clara de ferramentas e procedimentos importantes na elaboração de websites, como a
facilidade de uso, intuitividade, informações sucintas, importância de “escutar” o cliente,
importância do uso de vários idiomas não só no site, mas também das pessoas que vão atender
as dúvidas dos usuários, respeitar a individualidade dos clientes, velocidade de resposta,
integração do site com outros canais de comunicação da empresa, automação de tarefas e
principais desafios à implementação de tecnologias. Embora algumas de suas sugestões
possam estar fora do alcance financeiros das pequenas agências a serem pesquisadas, não
torna o trabalho menos útil.
Em 2003, a OMT publicou o livro E-Business para turismo, em que, além de uma
extensa abordagem sobre a influência da TI e, principalmente da Internet sobre o turismo,
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entre outras áreas, há grande quantidade de informações sobre websites para os diferentes
atores do turismo, entre eles, as agências. Com uma abordagem didática e, através de estudos
de casos, são tratados desde o perfil dos profissionais que irão trabalhar nesse novo meio até
serviços e funcionalidades esperadas de sites turísticos.
Outro estudo foi conduzido sobre a diferença de preços cobrados pelas empresas
na internet e as agências e fornecedores off line. Desta vez, as conclusões foram diferentes das
de Clemons, Hann e Hitt (2002). Para Lehmann (2003), os preços na internet são menores
quando o item em questão é um artigo de alto valor, como é o caso de algumas viagens.
Sendo assim, a possível economia faz com que os internautas procurem com mais afinco e,
dessa forma, acabam conseguindo melhores preços. Já para os produtos mais baratos, a
economia na diferença de preços pode ser tão pequena que não compense o tempo gasto com
a pesquisa de preços, desestimulando uma pesquisa mais detalhada por parte dos internautas.
O estudo também aponta que produtos diferenciados conseguem ser mais caros na Internet do
que nas agências tradicionais, já que muitas vezes, há limitação de oferta, enquanto os
destinos mais populares têm muitos concorrentes.
Uma abordagem diferente foi dada por Zhang (2004), pois, para o autor, além de
um site bem elaborado, é preciso formar comunidades de usuários. Desse modo, as agências
conseguem conhecer melhor e fidelizar os clientes. Outro benefício descrito pelo autor é o
fato de que em comunidade, os clientes estimulam uns aos outros a realizarem viagens. O
autor segue uma nova tendência na Internet chamada de WEB 2.0 em que cada vez mais os
usuário terão mais poder, teoricamente fazendo com que a grande rede seja menos dependente
dos grandes provedores de serviços. Bons exemplos dessa tendência são sites com YOU
TUBE, ORKUT, MY SPACE, etc. e os serviços de compartilhamento de arquivos como o EMULE, TORRENTS, etc.
Já Rioja (2004) aborda as mudanças de hábitos de compra dos espanhóis, que
passaram a usar a internet para planejar suas viagens. Esse novo turista passou a usar mais
serviços de empresas turísticas em detrimento de usar veículo próprio e casa de amigos e
parentes em suas viagens. Outra observação feita pelo autor é que o turista internauta dá
preferência a pacotes personalizados e individuais, usando menos excursões em grupo.
Os autores Tan e Pearce (2004) estudaram as diferenças no uso da Internet entre
fornecedores e intermediários. Seus estudos apontam para um uso mais efetivo do comércio
eletrônico pelos fornecedores. Os destinos turísticos tendem a usar a Internet, mas para fins de
disseminação de informação e as operadoras têm mais receio de fazer vendas diretas pela
Internet e criar atrito com outros parceiros, principalmente os agentes de viagens. Outro fator
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de influência para a adoção do comércio eletrônico é o porte da empresa, sendo que quanto
menor a empresa, maior será o desafio para a implantação de um site comercial.
As observações feitas por Harris e Duckworth (2005) indicam que as pequenas
agências devem se focar em nichos de mercado, investir em tecnologia e treinamento de
pessoal e, com isso, servir de guia para o turista na imensa gama de ofertas disponíveis na
Internet. Os autores também sugerem que as pequenas agências devem trabalhar em rede ou
optar por fusões como forma de ter mais poder de investimento e negociação, pois a medida
que o mercado de turismo na Internet cresce, torna-se mais seletivo e concentrado.
Em um estudo realizado por Suraya (2005), a autora busca identificar qual foi o
impacto da adoção da Internet em agências tradicionais, como a Internet ajuda a atingir os
objetivos das empresas; em quais circunstâncias as agências adotaram a tecnologia da
Internet; quais os principais fatores estimulantes na adoção da Internet; e, por fim, os fatores
culturais que afetam a adoção da tecnologia da Internet pelos agentes de viagens da Malásia.
A pesquisa de Yamamoto (2005), realizada com duzentos agentes de viagens
durante um congresso da ABAV, reconhece a Internet como fenômeno determinante na
trajetória das agências de viagens como canal de distribuição do produto turístico.
Em uma pesquisa realizada com agências de viagens, Longhini, Borges e
Piracicaba (2005) adotaram um enfoque interessante, pois além de identificarem junto aos
gerentes e proprietários os serviços e funcionalidades tecnológicas oferecidas pelas agências,
as autoras também fizeram testes de tempo de respostas das solicitações enviadas por e-mail.
Uma das conclusões é que, apesar de um grande número de agentes operarem pela Internet o
atendimento às solicitações dos clientes deixa a desejar.
Um estudo de suma importância para esta pesquisa foi o de Abdzhiev, Euba e
Zeeshan (2005) que em sua dissertação de mestrado fizeram uma análise dos websites das
agências de viagens suecas e búlgaras utilizando o eMICA, o mesmo modelo utilizado por
Doolin, Burgess e Cooper (2002) para analisar sites de escritórios de turismo na Nova
Zelândia.
Já Ghisi e Macedo (2006) trataram do turismo virtual e da hospitalidade dos
websites de empresas e destinações turísticas Os autores ainda relataram a dificuldade de se
definir o “site ideal” e da importância do uso de recursos multimídia, personalização e
atualização.
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4 METODOLOGIA
Esse é um estudo exploratório, segundo Cervo e Bervian (2002), é o passo inicial
no processo de pesquisa pela experiência e um auxílio que traz a formulação de hipóteses
significativas para posteriores pesquisas. O autor ainda recomenda o estudo exploratório
quando há pouco conhecimento sobre o problema ser estudado.
A pesquisa combina análise de conteúdo e formulário, sendo realizada em três
etapas para:
• Avaliar o grau de desenvolvimento dos websites das agências de turismo
filiadas a ABAV-MA segundo o eMICA;
• Identificar os processos e motivos de implantação de websites pelas agências
de viagens;
• Detectar as principais dificuldades na implementação e manutenção de um site
de comércio eletrônico;
• Avaliar a percepção dos empresários com o seu investimento.
Para o propósito desse estudo, foram avaliadas agências tradicionais filiadas a
ABAV-MA que possuem websites, e agências virtuais por oferecerem um ponto de referência
assumindo que as mesmas possuem websites avançados e bem desenvolvidos. A base dessa
suposição se deve ao fato de as agências virtuais são forçadas a prover funcionalidade
completa de comércio eletrônico, já que as mesmas não possuem instalações físicas para
atender os clientes.
Para responder a estas questões será realizada uma pesquisa qualitativa, e como
estratégia de pesquisa será realizado um estudo de múltiplos casos, pois segundo Gil (2002, p.
139), “considera-se que a utilização de múltiplos casos proporciona evidências inseridas em
diferentes contextos, concorrendo para a elaboração de uma pesquisa de melhor qualidade”.
A primeira etapa do estudo consiste na realização de pesquisa bibliográfica, cujo
escopo foi identificar na literatura científica estudos que abordassem a avaliação de websites
voltados a comercialização do produto turístico.
A segunda etapa avalia os websites e analisa os elementos que facilitam a busca e
venda de produtos turísticos online. Para isso foi realizada a análise de conteúdo do e-MICA
em todos os websites das agências filiadas à ABAV-MA e em quatro grandes agências
virtuais.
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Bardin (1979) define a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de
análise de comunicação, visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens.
Para Richardson (1999), a análise de conteúdo é particularmente usada para
estudar material de tipo qualitativo em que não se pode aplicar técnicas aritméticas. Portanto,
deve-se fazer uma primeira leitura para organizar as idéias, incluídas para, posteriormente,
analisarmos elementos e as regras que as determinam.
De acordo com Abdzhiev, Euba, Zeeshan (2005), nesse campo de estudo que lida
com tecnologia será usado um modelo específico para a área, para melhor compreensão da
natureza e funcionalidade das tecnologias observadas, enfatizando a confiabilidade dos
resultados como um dos destaques desta abordagem.
A análise de conteúdo já foi usada em outros estudos sobre websites de empresas
turísticas: Cokburn e Wilson (1996), Ho (1997), Standing e Vasudavan (2000), Burgess e
Cooper (2000), Doolin, Burgess e Cooper (2002), Davidson (2002), Roney e Özturan (2006).
A terceira etapa consiste da aplicação de um formulário junto aos gestores de 18
agências tradicionais filiadas a ABAV-MA que possuem sites operacionais, buscando
entender os objetivos da empresa quanto ao e-commerce, as dificuldades para o
desenvolvimento do website, resultados obtidos e perspectivas futuras.
4.1 Primeira Etapa: pesquisa bibliográfica
De acordo com Santos (2000), explorar é a primeira aproximação de um tema e
busca criar familiaridade em relação a um fato ou fenômeno. Geralmente isso se dá através da
prospecção de materiais que possam informar ao pesquisador a relativa importância do
problema, o estágio em que se encontram as informações já disponíveis a respeito do assunto
e até mesmo revelar ao pesquisador novas fontes de informação.
Para isso foram consultados livros, periódicos e diversos bancos de dados online
que disponibilizam publicações científicas para consulta, como por exemplo, o portal de
acesso livre da CAPES (http://acessolivre.capes.gov.br/) e o Portal de Periódicos da Capes
(http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp). Contudo, a escassez de material
sobre o tema principalmente em língua portuguesa ficou logo evidente, tornando o uso de
bases de dados internacionais ainda mais importante. Foram utilizados o Proquest
(http://www.proquest.com.br/),

SAGE

Journals

Online

(http://online.sagepub.com/),
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ScienceDirect

(http://www.sciencedirect.com/),

Elsevier

(http://www.elsevier.com

/wps/find/homepage.cws_home), Google Books (http://books.google.com.br), além de bases
de dados ligados a instituições de ensino.
Também foi necessária a aquisição de livros importados, consultas a sites de
entidades de classe do turismo, além de institutos e empresas que realizam pesquisa de
mercado na Internet. Dessa forma, foi possível identificar estudos sobre o tema que serviram
de base para essa pesquisa.
4.2 Segunda Etapa: Avaliação dos website através do eMICA
A análise de conteúdo dos websites das agências abavianas do Maranhão e das
agências virtuais foi realizada no período de abril e maio de 2010 para que se possa entender a
funcionalidade e o desenvolvimento dos serviços online oferecidos pelas mesmas.
Para este estudo foi usado uma adaptação do eMICA de Doolin, Burgess e Cooper
(2002) que foi desenvolvido especificamente para o turismo baseado no MICA de Burgess e
Cooper (2000). Este modelo foi escolhido porque já foi testado em vários setores do turismo
inclusive no de agências de viagens (ABDZHIEV; EUBA; ZEESHAN, 2005).
O modelo propõe que quando se desenvolve um website comercial, as empresas,
especialmente as pequenas, normalmente começam simplesmente estabelecendo presença na
web e vão adicionando funcionalidades com o passar do tempo, à medida que a experiência e
conhecimento nas tecnologias da Internet aumentam. O e-MICA consiste em três fases,
(Quadro 1).
Fases do Model of Internet Adoption ( MICA)
1ª Fase

Promoção baseada na web

2ª Fase

Prover informações e serviços

3ª Fase

Processamento de transações

Fonte: Burgess e Cooper (2000).

Quadro 1- Model of Internet Adoption - (MICA)
O modelo estendido, Extended Model of Internet Adoption (eMICA) de Doolin,
Burgess e Cooper (2002) (Quadro 2) adiciona vários níveis de sofisticação, funcionalidade e
inovação em três fases, incorporando até três níveis, com o objetivo de acomodar uma maior
gama de detalhes de desenvolvimento do comércio na Internet evidenciadas em indústrias
como a do turismo.
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Fases

Níveis
1º Informações Básicas

Promoção
2º Informações
Complementares
1º Nível de interatividade
baixo

Interatividade

2º Nível de interatividade
moderado

3º Nível de interatividade
alto
Processamento
Online

Transação

Exemplos de Funcionalidades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nome da empresa
Endereço
Informações para contato
Ramo de negócios
Relatório anual de atividades
E-mail de contato
Informações sobre as atividades da
empresa
Catálogo básico de produtos
Hyperlinks para mais informações
Questionário online
Catálogo avançado de produtos
Suporte ao consumidor (mapa do site,
FAQs, etc)
Elementos que agreguem valor
(mapas, conversores de medidas e
moedas, condições climáticas, etc.)
Salas de bate-papo
Fóruns de discussão
Multimídia
Informativos por e-mail
Pagamento online seguro
Acompanhamento do pedido
Interação com sistemas dos
fornecedores

Fonte: Adaptado de Doolin, Burgess e Cooper (2002)

Quadro 2 - The Extended Model of Internet Adoption (eMICA).
De acordo com Doolin, Burgess e Cooper (2002), a promoção é a fase inicial de
desenvolvimento da web, por conter informações estáticas que servem principalmente para
promover e divulgar as ofertas das empresas. Essa primeira fase tem dois níveis: informações
básicas e informações complementares.
• Informações básicas: é o primeiro nível e é geralmente apresentado com as
informações primárias sobre a empresa, seus endereços, informações de contato e
informações gerais sobre os produtos e serviços oferecidos.
• Informações Complementares: é apresentada uma rica variedade de
informações, que pode incluir relatórios anuais, e-mail contatos comerciais e outras
informações sobre a empresa. Em outras palavras, este é um canal adicional de estratégias de
marketing, oferecendo informações da empresa online.
A segunda fase descrita do modelo eMICA é quando a empresa na web
move-se para um website mais interativo. Nesta fase, são identificados três níveis de
interatividade:
• Nível de interatividade baixo: caracterizado por catálogos online, links para
informações detalhadas e ficha de inscrição online.
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• Nível de interatividade moderado: caracterizado com mais completo produto;
contém catálogos, on-line para ajudar os usuários e personalização, bem como links para mais
vasto indústria locais.
• Nível de interatividade alto: completado pelos sites que incluem chat rooms,
fóruns de discussão, aplicações multimídia e dinâmica newscasts. Isto envolve o valor
acrescentando links, FAQ, e-mail, informações técnicas e um sistema de informação online.
Clientes ou visitantes podem obter uma grande quantidade de informação e respostas para
suas perguntas sobre produtos e preços. Além disso, comércio eletrônico permite que uma
empresa para obter feedback e resposta interativa usando e-mail. Portanto, nesta fase, a
empresa utiliza comércio eletrônico em um espaço mais amplo e não apenas como um canal
promoção.
A terceira fase identificada no modelo eMICA é quando o site tem uma maturação
funcional que permite transações online. Isso exige um maior nível de segurança do que as
fases anteriores, bem como a identificação do cliente. Nesta fase, os usuários serão capazes de
adquirir produtos e serviços na web, manter um perfil individual e obter ofertas
personalizadas de acordo com as necessidades individuais. Esta é a mais ampla e mais
complexa aplicação de e-commerce, pois permite à empresa o processamento de múltiplas
tarefas, tais como vendas, reservas e pagamento online. Assim, nesta fase, a empresa integra
todos os processos comerciais.
4.3 Terceira Etapa: Visão dos Agentes
A terceira etapa foi planejada para se obter uma compreensão mais profunda da
visão dos agentes de viagem. Tal questionário dispõe de questões que buscam investigar as
características referentes ao tempo de atuação no mercado e ao porte das empresas e dos
websites, além de coletar informações sobre percepção dos agentes no que se refere à
importância do website, investigando o nível de conhecimento sobre a importância dessas
características; se eles considerarem algum aspecto importante, porém não implementado em
seus sites, indicando que existem outros aspectos a serem observados.
Para isso foi elaborado um questionário, pois segundo Richardson (1999), cumpre
pelo menos duas funções: descrever as características e medir determinadas variáveis de um
indivíduo ou grupo social. Para Dencker (1998), a finalidade do questionário é obter, de
maneira sistemática e ordenada, informações sobre as variáveis que intervêm uma
investigação.
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O questionário é composto por perguntas fechadas já que para Dencker e Da Via
(2001), o uso de perguntas fechadas é indicado quando as possíveis alternativas de respostas
são conhecidas, distintas e limitadas quanto ao tempo.
Embora vinte e duas agências da ABAV-MA possuam websites, quatro estavam
desativados ou em construção no período da pesquisa, apenas foram avaliados os dezoito que
estavam em operação.
A princípio tentou-se utilizar o e-mail para a aplicação dos questionários, já que
segundo Schluter (2003), a forma mais comum de administrar um questionário era enviá-lo
utilizando o serviço postal ou o e-mail, porém mesmo com o apoio da ABAV-MA apenas
duas empresas responderam as perguntas. Assim sendo foi necessário a aplicação do
questionário pessoalmente.
As maiores dificuldades para a aplicação do questionário foram a disponibilidade
de tempo dos respondentes, que eram donos ou gestores das agências, a resistência em
responder perguntas relacionadas às estratégias da empresa e a falta de conhecimento técnico
sobre os websites.
A aplicação dos questionários possibilitou ao pesquisador estabelecer o cenário
das agências de turismo de São Luís, no tocante ao uso de websites como ferramenta de
vendas.
4.4 Tratamento e análise dos dados
Buscou-se relacionar a coleta de todos os dados com a leitura crítica e
interpretativa das fontes, objetivando desenvolver uma análise ampla sobre o uso de websites
pelas agências de turismo.
Para isso foi realizada uma análise de conteúdo por categoria, que segundo
Richardson, (1999), é a mais utilizada. Os dados foram coletados com a ficha de avaliação de
websites do eMICA (APÊNDICE A) e depois categorizados segundo Extended Model of
Internet Adoption (eMICA) de Doolin, Burgess e Cooper (2002) (Quadro, 2).
Posteriormente, os dados do eMICA e dos questionários (APÊNDICE B) foram
inseridos no Excel para os cálculos de percentagens, tornando possível se observar as relações
e fazer inferências sobre a grau de desenvolvimento dos websites, e fatores internos e
externos que contribuem ou prejudicam o desenvolvimento dos mesmos.
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
O escopo deste capítulo é apresentar e analisar os dados coletados em todas as
fases da pesquisa. Os dados coletados foram agrupados da seguinte forma: a) avaliação
comparativa dos websites das agências tradicionais e virtuais segundo o eMICA; b) análise
dos questionários com o objetivo de identificar a percepção do agentes com relação ao papel
do site no presente e no futuro dos seus negócios, fatores que contribuem ou prejudicam esse
desenvolvimento e a sua percepção sobre os resultados obtidos.
5.1 Avaliação dos Websites segundo o eMICA
5.1.1 Informações Básicas
No primeiro estágio de desenvolvimento dos websites, podemos notar pouca
diferença nos resultados comparativos entre as agências de viagens virtuais e as agências
tradicionais. (Gráfico 2).

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010.

Gráfico 2 – eMICA – Informações Básicas
No primeiro item avaliado é a presença do nome da empresa, todas as agências
virtuais e 94% das abavianas (Gráfico 2). Quanto a divulgar o endereço pode-se observar a
primeira grande diferença entre os dois grupos, apenas 25% das agências virtuais
disponibilizaram um endereço no website, contra 83% das agências abavianas, embora a
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“presença física” pudesse ser considerada uma vantagem, em termos de confiabilidade, três
agências não destacaram esse diferencial (Gráfico 2).
No item informações para contato, os dois grupos novamente apresentam
resultados semelhantes com ligeira vantagem para das agências virtuais 100% de utilização e
94% das agências abavianas (Gráfico 2).
Contudo é importante salientar que as agências virtuais disponibilizam uma maior
gama de possibilidades de contato principalmente através das redes sociais, como Orkut,
Facebook, Twiter, etc. Isso ajuda a criar um canal de comunicação mais diversificado, o que
contribui para atingir diversos públicos. Também é importante mencionar que esses são
serviços que podem ser utilizados pelas empresas sem custos adicionais.
Com relação ao ramo de negócios, todas as agências virtuais deixam bem claro
seu ramo de atuação, enquanto10% dos websites das agências abavianas falham nesse quesito.
5.1.1.2 Informações complementares
Nesse estágio de desenvolvimento novamente pôde-se constatar um equilíbrio nos
resultados (Gráfico 3). Nenhuma das empresas pesquisadas, sejam elas virtuais ou
tradicionais, apresentou um relatório anual de atividades. Esse relatório ajuda a dar
credibilidade à empresa além de transmitir solidez, o que é muito importante principalmente
para novos clientes que não conhecem as empresas e que muitas vezes são de outras cidades,
estados e até países.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2010.

Gráfico 3 - eMICA- Informações Complementares
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O e-mail certamente é um dos meios de comunicação mais utilizados atualmente,
tanto pela rapidez quanto pelos custos reduzidos desse meio de comunicação, contudo apenas
75% das agências virtuais e 67% das abavianas disponibilizam um e-mail para contato em
suas paginas, número relativamente baixo, levando-se em conta a utilização quase universal
por parte dos usuários de Internet (Gráfico 3).
Divulgar as atividades da empresa na Internet como informações sobre viagens
realizadas, eventos, prêmios e etc., é um meio de fornecer credibilidade para os internautas,
porém a maioria das empresas pesquisadas falha na utilização dessa ferramenta, somente 25%
das agências virtuais e 22% das abavianas utilizam esse recurso (Gráfico 3), e quando o fazem
é de forma rudimentar.
Uma das vantagens do meio digital em relação a folhetos e catálogos é a
maleabilidade com que a informação pode ser consultada, a utilização de mecanismo de busca
no website facilita a navegação, ajudando o cliente a achar o que está procurando de forma
mais célere, fator muito importante quando o concorrente está a apenas um click de distancia.
Nesse item, podemos observar uma grande diferença entre os dois grupos com as agências
virtuais tendo 75% de utilização bem a frente das abavianas com apenas 22%. O fato das
agências virtuais oferecerem uma gama maior de produtos pode tê-las impelido a adotar a
solução, mas é importante ressaltar que essa é uma ferramenta disponibilizada gratuitamente
por sites de busca como o Google.
5.2 Interatividade
A Internet tem entre suas grandes virtudes a possibilidade de oferecer
comunicação em duas vias, criação de comunidades virtuais, acesso a informações de forma
não linear, apresentar conteúdo multimídia alem de uma gama quase ilimitada de
informações.
5.1.2 Interatividade baixa
Nesse estágio, novamente pôde-se notar uma pequena vantagem para as agências
virtuais. O catálogo básico de produtos, que é uma representação digital dos tradicionais
folhetos e tarifários impressos amplamente utilizados pelas agências, está disponível em
100% das agências virtuais e em 78% das agências abavianas. (Gráfico 4).
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Fonte: Elaborado pelo Autor, 2010.

Gráfico 4 - eMICA- Interatividade Baixa
A Web é organizada em hyperlinks que ligam as diversas paginas de um site
assim como oferecem uma ponte para ir a outro websites. Fornecer hyperlinks ajuda a
diminuir o a quantidade de informações em cada página tornado mais fácil a navegação e
ainda apresentar o produto de forma detalhada, hyperlinks direcionados para outros sites
como de parceiros ou destinos também ajudam a reduzir os custos com a atualização do
website.
Desta forma, é de se esperar que as agências abavianas em sua maioria fizessem
uso intensivo desse recurso, mas não é o que pôde ser observado apenas 28% fornecem
hyperlinks para mais informações contra 75% das agências virtuais (Gráfico 4).
O uso de questionários online ajudam a empresa a identificar desejos dos clientes
assim como a sua opinião sobre produtos e serviços, é uma excelente forma de receber
feedback. Nesse caso, tanto as agências virtuais quem não utilizam essa ferramenta quanto às
abavianas com apenas 6% de utilização, estão perdendo a oportunidade de “ouvir” o cliente,
lembrando ainda que existem ferramentas gratuitas para fornecer tais questionários (Gráfico
4).
5.2.2 Interatividade moderada
O catálogo avançado de produtos é uma forma mais eficiente de organizar as
informações de um website, principalmente se este tem um grande volume de produtos, e
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ainda facilita a atualização e consulta de informações, também podem oferecer o recurso de
pacotes dinâmicos, o que facilita a venda de produtos complementares. Nesse item, as
diferenças entre as agências virtuais e as tradicionais se acentuam. Apenas 28% das agências
abavianas contra 100% das virtuais disponibilizam o recurso no website (Gráfico 5).

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2010.

Gráfico 5- eMICA- Interatividade Moderada
Muitas vezes navegar na Internet pode ser confuso e frustrante, principalmente
para os usuários menos experientes. Por essa razão, oferecer suporte ao consumidor é tão
importante, esse suporte pode se dar de varias formas com o uso de um botão de ajuda, FAQs,
mapa do site, etc. O suporte online também ajuda a reduzir o número de consultas por
telefone, e-mail ou qualquer outra forma que necessite intervenção de um funcionário, o que
contribui para a redução de custos. Mais uma vez, as agências virtuais se destacam, 75%
fazem uso deste recurso, enquanto nenhuma das agências abavianas o adotaram (Gráfico 5).
Fornecer informações e serviços que agreguem valor a viagem, como mapas,
conversores de moedas e medidas, condições climáticas, etc., possibilita que o internauta
possa tirar uma serie de dúvidas sobre o local a ser visitado sem intervenção de um atendente,
reduzindo os custos de atendimento e agilizando o processo de venda, esses serviços também
ajudam dar uma imagem mais profissional para a empresa. Nesse aspecto mais uma vez
puderam ser notadas diferenças significativas entre as agências virtuais com 100% de
utilização em quanto apenas 56% das agências abavianas oferecem essa facilidade (Gráfico
5).
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5.1.2.3 Alta interatividade
Salas de bate-papo para usuários são espaços importantes para a interação entre os
internautas, ajudam identificar desejos e fidelizar os clientes. Porém nenhum dos websites
pesquisados oferece essa facilidade (Gráfico 6).
Os fóruns de discussão são mais um espaço para conhecer melhor o cliente, criar
comunidades, identificar potenciais novos produtos através da participação voluntaria dos
clientes. Nesse item, as diferenças na concepção dos websites ficam mais evidentes, 75% das
agências virtuais utilizam os fóruns contra nenhuma abaviana (Gráfico 6).
É importante relatar que nesse caso as agências virtuais se valeram das redes
sociais como o Orkut, Facebook e Myspace e etc., possibilitando a elas oferecerem o recurso
sem ônus financeiro.
O uso de recursos multimídia torna a navegação mais rica e prazerosa, mas
também exigem muito dos servidores que hospedam o website o que elevaria os custos de
hospedagem e/ ou tornariam o website mais pesado, comprometendo a navegação.
Nesse item, apenas 6% das agências abavianas disponibilizam recursos
multimídia, contra 75% das agências virtuais. (Gráfico6). Mais uma vez as agências virtuais
buscaram a solução em redes sociais ou serviços gratuitos na web como o Youtube, Flickr,
Via 6, Myspace, Facebook e Orkut , tornando possível oferecer o recurso sem a necessidade
de investimento em infra-estrutura própria.
Possibilitar que o cliente possa se cadastrar no website para receber e-mail com
informativos, promoções, etc. é um uso simples e barato de promover produtos, contudo só
17% das agências abavianas oferecem o serviço contra 75% das agências virtuais.
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Fonte: Elaborado pelo Autor, 2010.

Gráfico 6- eMICA- Interatividade Alta
5.1.3 Processamento Online
O processamento de transações online é a fase mais avançada do modelo eMICA,
e o ultimo passo para um website comercial efetivo nessa fase as empresas estão prontas para
fazer todo o atendimento do cliente através do website.
Nessa etapa, as diferenças entre os grupos não poderiam ser maiores, enquanto
nenhuma das agências tradicionais oferece recursos de processamento de pedidos e
acompanhamento, todas as agências virtuais oferecem pagamento online seguro,
acompanhamento do pedido e interação com sistemas dos fornecedores (Gráfico 7).

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2010.

Gráfico 7- eMICA- Processamento
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É necessário investir em sistemas e fazer acordos com fornecedores para integrar
sistemas, isso exige recursos financeiros, pessoal capacitado para lidar com as diversas
soluções no mercado. Contudo, os benefícios são significativos: redução de custos com
pessoal, maior agilidade no atendimento ao cliente, atualização automática do website sempre
que o fornecedor fizer modificações no produto, atendimento 24 horas e a possibilidade de
aumento de escala com grande rapidez, através de upgrades no sistema.
5.4 Análise dos Questionários
A análise dos questionários foi usada para entender, segundo a visão dos
gestores das agências abavianas do Maranhão, os processos, motivos e detecção as principais
dificuldades na implementação e manutenção de seus websites.
Quanto ao tempo que as agências tradicionais possuem website o (Gráfico 8)
demonstra que 50% possuem site há pelo menos cinco anos, 20% há quatro anos, 10% há três
anos, e 20% há dois anos.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2010.

Gráfico 8 – Tempo que a empresa possui website
Quando perguntados sobre o que levou a empresa a desenvolver o websites, 50%
dos respondentes apontaram para conquista de novos clientes, 30% para testar o novo canal e
20% porque os seus fornecedores já usam a Internet para comercializar seus produtos
(Gráfico 9).
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Fonte: Elaborado pelo Autor, 2010.

Gráfico 9- Motivação da empresa para desenvolver o website
Esse dado contrasta com o fato de quando perguntados sobre a política de
divulgação do website, apenas 20% usam alguma forma de divulgação (Gráfico10), e mesmo
essas usam apenas recursos como mala direta por e-mail e anúncios em jornais e revistas. As
agências pesquisadas não fazem uso de otimização dos websites para melhorar sua posição
nos resultados de sites de busca e não usam banners em outros sites. Dessa forma, ficam
limitados aos meios offline de divulgação.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2010.

Gráfico 10- Política de divulgação do website
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Quanto ao objetivo do website, 60% dos entrevistados afirmaram como objetivo
transmitir sobre a empresa e seus produtos, 20% interagir com os consumidores e 20% efetuar
reservas e vendas online (Gráfico 11).

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2010.

Gráfico 11- Objetivo do website
Isso demonstra que os gestores não vêem todo o potencial de um website
comercial, já que eles não dão tanta importância à comunicação em duas vias que a Internet
possibilita, deixando de lado a oportunidade “ouvir” o cliente.
A Gráfico 12 demonstra que maioria das agências, ou seja, 60% optou por
contratar um profissional liberal a desenvolver o seu website, 30% contrataram uma empresa
especializada, enquanto 10% contaram com a ajuda de familiares ou amigos.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2010.

Gráfico 12- Objetivo do website
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O planejamento para desenvolvimento do website é uma etapa muito importante,
e tem relação direta com a quantidade e a qualidade dos recursos que serão oferecidos para os
internautas.
O Gráfico 13 demonstra que as agências que optaram uma gestão 100%
profissional e para isso contrataram empresas especializadas, obtiveram índices mais altos de
interatividade do que as empresas que optaram por consultores contratados, enquanto as
agências que utilizaram mão-de-obra não especializada se limitaram a fornecer informações
básicas de suas empresas.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2010.

Gráfico 13 - Criação do Website e o desenvolvimento eMICA
Quando observamos, os serviços que o website deve oferecer segundo a opinião
dos agentes de viagens, comparado com os recursos de seus web, sites fica claro o
descompasso entre o que se acha importante e o que é de fato implementado. O gráfico 14
demonstra que apesar de considerar vários itens como importantes, as agências abavianas
estão longe de atingir seus objetivos.
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Fonte: Elaborado pelo Autor, 2010.

Gráfico 14 – Objetivos das agências abavianas
O Gráfico 15 apresenta as principais barreiras para implementação e
aperfeiçoamento do website. Os custos e as dificuldades técnicas são apontados como os
maiores problemas para 30% dos respondentes, seguido pela falta de segurança com 20% e
falta de conhecimento com 10%.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2010.

Gráfico 15 - Barreiras à implementação do website
Embora apenas 10% dos respondentes tenham apontado a falta de conhecimento
como a maior barreira para implantação e aperfeiçoamento do website, a falta do uso de
muitas ferramentas gratuitas que agregariam funcionalidades ao site como, redes sociais e
recursos avançados de comunicação indica que esse pode ser um problema bem maior.
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O gráfico 16 apresenta a relação entre o valor investido no website em relação ao
valor da empresa. Nesse quesito, os gestores se mostraram cuidadosos, 80% investiram até
5% do valor da empresa, 10% dos respondentes investiram de 6% a 10%, enquanto 10% dos
respondentes investiram até 25%.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2010.

Gráfico 16- Valor Investido no Website em Relação ao Valor da Empresa
O gráfico 17 apresenta a relação entre as vendas realizadas pelo website e o total
de vendas da empresa. O website contribui com até 5% do faturamento para 30% dos
respondentes, para outros 40% dos gestores a contribuição é de 6% a 10%, já para 20% dos
agentes o site chega a contribuir com até 25% de seu faturamento, 10% não responderam.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2010.

Gráfico 17- Receita do website em relação a receita total da Empresa
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O retorno segundo os respondentes tem sido maior que o investimento, porém
pôde-se observar de acordo com o gráfico 18, que não há uma relação direta entre montante
investido e receitas geradas.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2010.

Gráfico 18 - Investimento e Receita
Quanto ao custo das transações online um fato interessante se destacou, embora
tenham apontado que proporcionalmente suas receitas online são maiores do que os
investimentos, o gráfico 21 demonstra que para apenas 30% dos entrevistados as transações
via website tem custo menor do que as transações realizadas pessoalmente. Isso pode ser um
reflexo da falta de automação das transações, o que acaba por exigir o trabalho de um
funcionário.
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Fonte: Elaborado Pelo Autor, 2010.

Gráfico 19 - Transação Online tem Custos Menores.
A avaliação dos gestores sobre o investimento feito no website é positiva, nenhum
dos respondentes se mostrou decepcionado, para apenas 10% dos gestores o site não cobre
seus custos, todavia acham que é importante mantê-lo, 10% apontam um equilíbrio entre
receita e despesa, mas acham muito

trabalhoso manter o

website. Já para 60% dos

respondentes, o website é lucrativo e para a metade desses, o website ainda facilitou as
operações diárias (Gráfico 20).

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2010.

Gráfico 20 - Avaliação sobre o Investimento no Website
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A percepção dos respondentes pode apresentar distorções, pois com mostra o
Gráfico 21, 60% não monitoram o número de visitantes que o website recebe e 80% não
sabem quais são as páginas mais visitadas do seu website, embora isso seja de extrema
importância para balizar investimentos e fazer melhoria nos produtos e serviços oferecidos
nos websites, o que torna essa falha ainda mais grave é o fato de que existem inúmeras
ferramentas gratuitas para esse fim.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2010.

Gráfico 21 – Monitoramento do Website

O gráfico 22 apresenta o grau de evolução dos sites das agências abavianas, segundo
as fases do eMICA.
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Fonte: Elaborado pelo Autor, 2010.

Gráfico 22 –Pontuação por categoria do eMICA das agências ABAV-MA
Fica evidente por meio do gráfico 22 que agências tradicionais abavianas não
conseguem avançar as fases de acordo com o modelo proposto eMICA. Mesmo agências mais
antigas permanecem primordialmente na primeira fase, apesar de haver algum elemento de
interatividade, característico da segunda fase. Contudo, nenhuma atingiu a terceira fase,
indicando que houve resistência ou desconhecimento para adoção de caminho mais avançado
de comércio eletrônico.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A indústria turística é fragmentada e dependente da riqueza de informações, que a
torna mais receptiva aos benefícios que a Internet oferece (OMT, 2003a). A natureza do
produto que se baseia em informação leva a crer que a Internet, que oferece alcance global,
interatividade e capacidade multimídia, é cada vez mais importante para a promoção e
distribuição dos produtos turísticos.
Os resultados da pesquisa demonstram que as agências filiadas à ABAV-MA
ainda se encontram em um estágio inicial de desenvolvimento, enquanto as agências virtuais,
como previsto, possuem todas as fases de desenvolvimento do eMICA,e por essa razão podem
servir de benchmark para outras empresas do setor.
Na primeira fase do eMICA, que trata principalmente das informações relativas as
empresas e suas atividades, e está dividido em dois níveis: informações básicas e informações
complementares. No primeiro nível, as agências tradicionais e virtuais tem um desempenho
similar, atingindo bons resultados em quase todas as características avaliadas pelo modelo. No
segundo nível da primeira fase, o equilíbrio se mantém, mas com ligeira vantagem para as
agências virtuais.
Na segunda fase do eMICA, que trata da interatividade dos websites, as diferenças
ficam mais evidentes. No primeiro nível, as agências tradicionais pecam principalmente em
não oferecer hyperlinks para mais informações, as páginas são organizadas como se fossem
folhetos impressos e não páginas web. No segundo nível, as diferenças são maiores, as
agências tradicionais obtém uma pontuação baixa. Esses serviços são a base para o
autoatendimento, em que o cliente poderá buscar informações independentemente de ajuda de
um funcionário, além de fornecer a possibilidade de atendimento online, mapas digitais,
conversores de moedas e medidas, condições climáticas do local a ser visitado, dicas de
viagem, etc. fazendo com que o website seja um ponto de parada obrigatória antes e durante a
viagem . O terceiro nível de interatividade é marcado pela participação do internauta, através
de fóruns de discussão, salas de bate-papo e conteúdo multimídia. Não só tiram dúvidas com
outros usuários ou moderadores, mas também geram conteúdo para o site com relatos, fotos e
filmes, o que em caso de avaliações positivas estimula a compra dos produtos. (BUHALIS,
2003). Para Zhang (2004), as agências devem usar as novas possibilidades de comunicação
em duas direções e deixar que os consumidores tenham mais influência na comunicação das
agências.
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Mesmo o uso de informativos é utilizado por poucas agências tradicionais. Por
outro lado, as agências virtuais utilizam bem esses recursos, principalmente fazendo uso das
ferramentas gratuitas das redes sociais.
A terceira fase é a do processamento de transações online, que junto com as fases
anteriores (promoção e interatividade) levam a adoção completa do atendimento
automatizado. O uso de sistemas automáticos contribui para a redução de custos e envolvem o
consumidor em um processo interativo que reduz as chances de ser trocado por um
competidor.
Enquanto nenhuma das agências tradicionais utiliza esses recursos, as agências
virtuais fazem pleno uso das tecnologias de processamento de transações, fornecendo um
ambiente em que o consumidor pode buscar, reservar e comprar a viagem sem interferência
humana.
O investimento em processamento de transações online não pode ser visto apenas
como custos. Para Harris e Duckworth (2005), a competitividade de um site turístico depende
da capacidade de atendimento sem interferência humana. Os sistemas de comércio eletrônico
permitem que a agência opere independentemente de horários, pessoal e localização
geográfica, Kuom e Oertel, (1999) destacam que somente através dos sistemas completamente
automáticos as agências poderão aumentar a capacidade de atendimento e ao mesmo tempo
reduzir custos.
Mesmo estando nos estágios iniciais do eMICA, as empresas que responderam os
questionários não podem ser consideradas novatas na Internet, o principal motivo que levou
a implantação do website é atingir novos clientes através da imensa base de usuários da
Internet, porém paradoxalmente estes mesmos gestores apontam que o principal objetivo do
website é transmitir informações sobre a empresa e seus produtos relegando a interação com
consumidores e reservas e vendas online ao segundo plano. Além disso, as agências não
possuem uma política de divulgação do site, fato contraditório com quem quer conquistar
novos clientes.
As agências filiadas à ABAV-MA ainda estão distantes das vantagens do
comércio eletrônico, devido ao baixo grau de desenvolvimento de seus websites. Segundo
seus gestores isso se deve, aos altos custos, às dificuldades técnicas e à falta de segurança da
Internet, muito embora eles reconheçam a importância de recursos de interatividade e
processamento, eles não os disponibilizam em seus websites.
Os dados apresentados demonstram que a falta de conhecimento técnico está
prejudicando o aprimoramento dos serviços oferecidos pelas agências de viagens abavianas
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do Maranhão, as empresas falham em disponibilizar uma serie de recursos que poderiam ser
implantados de forma gratuita.
Nesse sentido, se a empresa não possua os recursos humanos capazes de realizar
estas avaliações, a (OMT, 2003a) aponta que a contratação de um profissional especializado
no assunto é de fundamental importância para desenvolver a marca na Internet, elaborar o
site, organizar a disposição dos produtos, gerenciar a implantação do projeto, otimizar o site
para os mecanismos de busca e fornecer dados sobre a utilização do website.
A percepção dos empresários com o investimento no site foi positiva, tanto do
ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista de imagem e até na contribuição melhorar a
eficiência de processos.
A Internet não é só um canal de vendas e propaganda. Ela é uma ferramenta que
muda fundamentalmente como as empresas fazem negócios, e agregam valor para o
consumidor (ABDZHIEV; EUBA; ZEESHAN, 2005). Nesse sentido, não basta reproduzir as
atividades diárias da agência, é necessário repensar suas estratégias e estar atento às novas
tecnologias que possam tornar a empresa mais eficiente (PORTER, 2001).
As limitações da presente dissertação podem estar relacionadas ao rápido
desenvolvimento de novas tecnologias que tornam os estudos obsoletos em pouco tempo,
alem da dinâmica do setor de agências de viagens.
As dificuldades encontradas na produção deste trabalho foram relacionadas à
carência de registros científicos atualizados, pois em um curto espaço de tempo surgem
inúmeras novas tecnologias de Internet. A resistência de empresários e gestores em fornecer
informações consideradas estratégicas.
Como conclusão as agências devem ser mais proativas, e estar sempre atentas às
mudanças tecnológicas, pois esta é uma área em constante evolução, novas tecnologias
surgem a todo o momento, tornando possível de forma simples o que antes só estava ao
alcance de grandes empresas. Com o uso de recursos tecnológicos mais avançados as agências
poderão aumentar a base de clientes, reduzir custos operacionais, desenvolver novos produtos
com a colaboração dos usuários e monitorar a satisfação dos clientes.
Este é um estudo exploratório e visa servir de base para pesquisas futuras sobre o
uso de websites em agências de viagens e outras empresas turísticas. Além disso, durante a
elaboração do trabalho também puderam ser identificadas uma série de tecnologias
emergentes que começam a causar impacto nas organizações turísticas, e que merecem a
atenção de outros estudos, como é o caso das redes sociais, comércio eletrônico móvel (mcommerce), ferramentas de geoposicionamento e realidade aumentada.
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APÊNDICE A - Análise de Websites
Nome da Empresa:____________________________________________
URL:_______________________________________________________
Atuação: ( ) Emissiva
( ) Apenas Virtual

( ) Receptiva ( ) Operadora

( ) Virtual e Tradicional

1. O website está disponível em quais idiomas?
( ) Inglês
( ) Espanhol
( ) Italiano
( ) Francês
( ) Alemão
( ) Japonês
( ) Português
( ) Outros:________________
2. O website reconhece o cliente e oferece serviços personalizados?
( ) Não
( ) Apenas reconhece
( ) Reconhece e oferece boas vindas
( ) Reconhece e direciona produtos de acordo com as características individuais dos
clientes.
3. O site esta focado em algum nicho de mercado?
( ) Sim
( ) Não
______________________________________________________________________
Informações Básicas
4. Nome da empresa
( ) Sim
( ) Não
5. Endereço
( ) Sim
( ) Não
6. Informações para contato
( ) Sim
( ) Não
7. Ramo de negócios
( ) Sim
( ) Não
______________________________________________________________________
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Rico em informações
8. Relatório anual de atividades
( ) Sim
( ) Não
9. E-mail de contato
( ) Sim
( ) Não
10. Informações sobre as atividades da empresa
( ) Sim
( ) Não
11. Busca no Site
( ) Sim
( ) Não
_____________________________________________________________________
Interatividade baixa
12. Catalogo básico de produtos
( ) Sim
( ) Não
13. Hyperlinks para mais informações
( ) Sim
( ) Não
14. Questionário online
( ) Sim
( ) Não
15. Quantidade de produtos disponíveis:
( ) Nenhum, o site visa apenas divulgar a empresa
( ) Até 10 produtos
( ) De 11 a 20 produtos
( ) De 20 a 50 produtos
( ) Mais de 50 produtos
16. Tipos de serviços disponíveis no website:
( ) Passagens aéreas
( ) Passagens de trem
( ) Passagens de onibus
( ) Passagens de Barco
( ) Cruzeiros
( ) Locação de veículos
( ) Hospedagem
( ) City Tour
( ) Seguro de viagem
( ) Assistência para solicitação de vistos
( ) Pacotes
( ) Tours Temáticos
( ) Reservas em restaurantes
( ) Receptivo
__________________________________________________________
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Interatividade media
17. Catalogo avançado de produtos
( ) Sim
( ) Não
18. Suporte ao consumidor
( ) Não disponível
( ) Mapa do Site
( ) Ajuda
( ) FAQs
19. Recursos de comunicação com os clientes:
( ) Não disponível
( ) Voip
( ) Mensagens Instantâneas
( ) IRC ( Internet Realy Chat )
( ) E-mail
( ) Formulários de atendimento
( ) Telefone
( ) Fax
( ) Outros.____________________________________________________
20. Elementos que agreguem valor:
( ) Não disponível
( ) Mapas
( ) Conversores de medidas
( ) Câmbio
( ) Condições climáticas
( ) Agenda de eventos atrativos
( ) Outros.___________________________________________________
21. O site faz uso de banco de dados para gerar páginas dinâmicas?
( ) Sim
( ) Não
22. O site está preparado para fazer pacotes dinâmicos?
( ) Sim
( ) Não
____________________________________________________________
Interatividade Alta
23. Salas de bate-papo
( ) Sim
( ) Não
24. Fóruns de discussão
( ) Sim
( ) Não
25. Multimídia
( ) Sim
( ) Não
26. Informativos por e-mail
( ) Sim
( ) Não
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27. Mural
( ) Sim
( ) Não
28. Redes Sociais
( ) Sim
( ) Não

______________________________________________________________________
Processamento
29. Formas de se fazer uma reserva:
( ) Não disponível
( ) On-line em tempo real
( ) Formulário na página
( ) E-mail
( ) Mensagens Instantâneas
( ) Voip
( ) IRC
( ) Outros:________________________________________________________
30. Pagamento online seguro
( ) Sim
( ) Não
31. Formas de pagamento disponíveis no site:
( ) Não disponível;
( ) Cartão de crédito;
( ) Boleto bancário;
( ) Transferência bancária;
( ) Pagamento na agência;
( ) Outros._______________________________________________________
32. Acompanhamento do pedido
( ) Sim
( ) Não
33. Interação com sistemas dos fornecedores
( ) Sim
( ) Não
________________________________________________________________
Observações:
Estabilidade:___________________________________________________________
Velocidade:_____________________________________________________________
Atualização:____________________________________________________________
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APÊNDICE B - Questionário

Caro,
Amigo(a)
Sou mestrando do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Turismo e Hotelaria
da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI e também agente de viagens. Estou
desenvolvendo minha pesquisa de dissertação referente ao uso de websites pelas agências
de viagens.
É importante destacar que não serão apresentados resultados individuais na pesquisa,
ou seja, os nomes e dados das agências de viagens pesquisadas não aparecerão nos
resultados.

Questionário
Identificação
Nome da Agência:_________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________
Telefone:________________________________________________________
e-mail:__________________________________________________________
Site:____________________________________________________________
1. Quando a empresa foi fundada?
Ano:
2. Quantos funcionários a empresa possui?
Numero:
3. A quanto tempo a empresa possui website?
a) Menos de 1 ano
b) 1 ano
c) 2 anos
d) 3 anos
e) 4 anos
f) 5 anos
g) Mais de 5 anos
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4. Quem desenvolveu o website?
a) Empresa especializada em web design
b) Consultor contratado
c) Funcionários da Empresa
d) Outro: _________________________
5. O que motivou a sua empresa a desenvolver o website?
a) Receio de ficar com a imagem de empresa antiquada.
b) Testar esse novo canal de serviços
c) O uso da Internet como canal de venda pelos fornecedores.
d) O uso da Internet como canal de venda pelos concorrentes.
e) Conquistar novos clientes.
6. Qual é o principal objetivo do website?
a) Transmitir informações sobre a empresa e seus produtos.
b) Interagir com os consumidores
c) Propaganda e promoção da marca
d) Efetuar reservas e vendas de produtos online
e) Melhorar a imagem da empresa
f) Outro:__________________________________________
7. Os seguintes elementos podem ser implantados em um website. Classifique o grau
de importância de cada um dos itens.
Extremamente Importante Pouco
Não é
Importante
Importante Importante
Informações para
contato
Catálogo de Produtos
Informações sobre as
destinações
Links externos
Galeria de fotos,
notícias, mapas
Questionários online
FAQs e Mapa do site
Busca no site
Reservas online
Suporte a outros
idiomas, multimídia,
mala direta por e-mail
Salas de bate-papo e
fóruns de discussão
Pagamento online
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8. Quais foram as barreiras para construir e melhorar seu website?
a) Custos
b) Dificuldades Técnicas
c) Falta de conhecimento
d) Descrença sobre os possíveis benefícios
e) Falta de segurança nas transações online.
f) Outro: ___________________________
9. As respostas às solicitações feitas via site são respondidas por:
a) Diretor
b) Gerente
c) Funcionário exclusivo para esta função
d) Qualquer um dos funcionários
e) O cliente escolhe para quem mandar a solicitação através do website
10. Utilização da Internet
a) E-mail
b) pesquisa
c) Voip
d) E-commerce
e) GDS
f) Reservas em sites de fornecedores
g) Mensagens instantâneas
11. Ordene os meios mais utilizados pelos seus clientes para entrar em contato com a
sua empresa:
a) Pessoalmente
b) Telefone
c) E-mail
d) Home Page
e) Fax
f) Outro: ______________
12. Quanto à origem dos clientes do site:
a) Já eram clientes da agência;
b) Novos clientes de São Luís;
c) Novos clientes de outras cidades brasileiras;
d) Novos clientes estrangeiros;
13. A empresa tem uma política de divulgação para estimular o uso do site?
( ) Não
( ) Sim. Qual: __________________________________________
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14. Qual é o numero médio por mês de visitantes do website? ___________
15. Quais as áreas do site são mais visitadas?
__________________________________________________________
16. A agência tem pessoal capacitado para atender em que idiomas?
a) ( ) Inglês
b) ( ) Espanhol
c) ( ) Italiano
d) ( ) Francês
e) ( ) Alemão
f) ( ) Japonês
g) ( ) Outros:________________
17. Em relação aos custos operacionais, as vendas feitas pelo site têm custos menores
do que as feitas na loja?
( ) Sim
( ) Não
18. Qual foi o valor investido no site em relação ao total investido na empresa?
a) até 5%
b) entre 6% e 10%
c) entre 11% e 25%
d) entre 26% 40%
e) mais de 40%
19. Quanto representam as vendas feitas pelo site em relação ao total da empresa?
a) até 5%
b) entre 6% e 10%
c) entre 11% e 25%
d) entre 26% 40%
e) mais de 40%
20. Qual a sua avaliação sobre o investimento no site?
a) Decepcionante, não vai fazer novos investimentos no site;
b) O site não cobre seus próprios custos mas é importante mantê-lo pela imagem
da empresa.
c) O site paga seus custos, mas é muito trabalhoso mantê-lo atualizado.
d) O site é lucrativo, mas é muito trabalhoso mantê-lo atualizado.
e) O site é lucrativo e facilitou as operações da agência.
f) O site é o principal meio de venda da agência.
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21. As informações coletadas através do site são usadas para fazer marketing
personalizado (one2one)?
( ) Sim
( ) Não

