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RESUMO 

 

 Este estudo analisa o uso do Marketing de Relacionamento pelas agências de viagens do 

estado de Santa Catarina, a fim de agregarem aos seus serviços diferenciais competitivos, tão 

importantes nas organizações que buscam consolidar-se perante seus clientes reais e potenciais 

em momentos que a cadeia de distribuição dos serviços e produtos turísticos passam por grandes 

transformações principalmente após o surgimento e a massificação da Tecnologia da Informação. 

A possibilidade das agências de viagens recuperar o seu espaço como intermediárias entre 

provedores e clientes, utilizando-se para isso um processo de gestão administrativa pautada na 

abordagem do Marketing de Relacionamento, onde o foco é a valorização dos clientes pelo 

tratamento individual, respeitando as necessidades de cada indivíduo, constituíram o foco central 

dessa pesquisa. Assim buscou-se realizar uma reflexão teórica a respeito das agências de viagens 

e sua relação com o mercado, cujas possibilidades de crescimento e consolidação enquanto 

organizações podem depender de uma visão estratégica e pró-ativa que identifique na 

pessoalidade de cada consumidor uma relação duradoura e rentável. É neste novo ambiente que 

as agências de viagens tem a oportunidade de superarem os obstáculos advindos da globalização, 

e por conseqüência, o alto nível concorrencial destas organizações. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis analyses the Relationship Marketing appliances by travel agencies at 

Santa Catarina´s State. Their goals of adding to its services competitive differentiations, so 

important in nowadays enterprises, search for their consolidation towards their real clients e 

potential as well, at moments when the distribution chain of tourist services and products are 

going through major changes, mainly after the appearance and popularization of the technology 

on computing and communication. The possibility of recovering their share of the market as 

commission agent between clients and suppliers, using for that process a management ruled on 

Relationship Marketing, where its focus is the valorization of their clients by personal treatment, 

respecting every and each single need, have established the center of interest in this research. In 

such case we seek for a theorist reflection about travel agencies and their relationship to the 

present market, which its possibilities of growth and consolidation may depend on a strategical 

and pro-active point of view that identifies each client’s own personality an everlasting and 

profitable relationship. It is on this new environment that travel agencies have the opportunity to 

overcome their limits followed by globalization, and as result, by a highly competitive market as 

well. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente estudo aborda de uma maneira sistemática as agências de viagens e a 

importância do uso do Marketing de Relacionamento nestas organizações. É notório que o 

processo de globalização ocasiona uma concorrência mundial demandando organizações mais 

competitivas, cuja oferta de produtos e serviços baseiam-se no binômio qualidade e preço 

acessível.  

Por outro lado, os hábitos e costumes dos consumidores mudam constantemente, forçando 

as empresas terem flexibilidade para adaptar seus produtos e serviços às exigências e 

necessidades do seu principal patrimônio, o consumidor. 

É neste cenário que as agências de viagens procuram estabelecer diferenciais competitivos 

para sua sobrevivência num mundo globalizado e competitivo, onde o conhecimento profundo do 

mercado pode fazer a diferença. O “cliente” é realmente reconhecido como indispensável no 

planejamento das ações estratégicas das organizações. Investir no seu conhecimento é investir no 

futuro da empresa.  

E para que isto ocorra, o Marketing de Relacionamento desempenha papel fundamental, 

na medida em que possibilita as organizações conhecerem seus clientes e traçarem ações 

estratégicas para sua manutenção e conseqüente fidelização.  O desenvolvimento da tecnologia da 

informação – TI e facilidade de comunicação entre fornecedores e clientes, criam obstáculos 

àquelas organizações que tem como função a intermedição de produtos e serviços, no caso as 

agências de viagens. Estas organizações devem procurar estabelecer diferenciais e agregar 

valores aos seus serviços, de modo que, efetivamente, os consumidores sintam que ao procurar 

uma agência de viagens serão compensados de alguma forma, pois se isto não ocorrer poderão 

migrar para o concorrente ou ao próprio fornecedor. 

 Para melhor compreensão da situação atual das organizações que serão abordadas no 

presente estudo, se faz necessário um complemento a introdução conforme dissertado a seguir.   
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1.1 O momento atual das Agências de Viagens 

O fenômeno turístico é caracterizado pela inter-relação de uma série de elementos que se 

complementam para possibilitar que o turista, sujeito de todo o processo, alcance seu principal 

objetivo: realizar uma viagem.  A falta de algum elemento que compõe a cadeia produtiva do 

turismo pode inviabilizar a realização uma viagem para um determinado destino, seja ele, 

turístico ou não. Por exemplo: se a região escolhida por um viajante não é atendida por algum 

meio de transporte (aéreo, terrestre, marítimo ou lacustre), se torna praticamente impossível 

chegar até ela. A Organização Mundial do Turismo – OMT conceitua turismo como sendo: 

“compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e estadas em lugares 

diferentes ao seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade 

de lazer, negócios ou outras”. (OMT, 2001, p.38). 

Cabe destacar ainda com relação à conceituação do turismo que são considerados os 

seguintes elementos para formação da mesma.  

 

 Existe um movimento físico dos turistas que, por definição, são os que se 
deslocam fora de seu lugar de residência; 

 A estada no destino deve ser durante um determinado período não 
permanente; 

 O turismo compreende tanto a viagem até o destino como as atividades 
realizadas durante a estada; 

 Qualquer que seja o motivo da viagem, o turismo inclui os serviços e 
produtos criados para satisfazer as necessidades dos turistas. 
(Id. ibiden, 2001, p.39, grifo nosso).  

 

Toda essa “combinação” entre os elementos – transportes, hospedagens, destinos, lazer, 

entretenimento e turista, que compõem uma viagem é atribuída à função das agências de viagens, 

conhecidas tradicionalmente como agências de turismo. Com o crescente desenvolvimento do 

turismo, principalmente após os meados do século XIX, com os serviços de profissionais de 

Thomas Cook na Inglaterra, Henry Wells nos Estados Unidos e Bernardo Abreu em Portugal, 

frente a organizações que tinham como objetivo facilitar a vida dos viajantes daquela época 

tornou-se imprescindível o desenvolvimento de empresas que fossem capazes de orientar, 

intermediar, e promover os serviços e produtos turísticos. Que segundo Wahab (1991, p. 207), 
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“Na medida em que servem como motivadoras do ato de viajar, as agências de viagens ocupam 

uma posição de liderança na indústria do turismo”.  

As agências de viagens, peças fundamentais para a interação harmônica do fenômeno 

turístico, face à atual conjuntura econômica brasileira e mundial, passam por um período de 

mudanças e investimentos, a fim de assegurar a competitividade num mercado globalizado, 

dinâmico e veloz. 

 Tomelin (2001) faz o apontamento do reposicionamento do profissional “agente de 

viagens” frente às novas tendências do mercado turístico. O autor deixa claro a necessidade deste 

profissional adaptar-se a “era do cliente”, onde nos serviços oferecidos e o “valor agregado” à 

venda de um produto turístico é fator determinante no processo de decisão de compra por parte 

de um cliente, que opta por fazê-lo na empresa que lhe transmitir maior gama de informações 

sobre os serviços oferecidos, o que torna o agente de viagem um consultor de viagens. Estas 

mudanças estão ocorrendo porque o cliente também valoriza as assessorias e orientações de 

viagens prestadas por um profissional, além dos serviços ou produtos adquiridos, seja ele uma 

passagem ou um pacote turístico. Isto se deve a facilidade que os consumidores tem em obter 

informações, e adquirir os produtos diretamente nos próprios provedores da cadeia de 

suprimentos turísticos, principalmente após o advento da Internet.  

 Num mercado caracterizado pela intermediação de produtos e serviços, o estreitamento 

nas relações com o mercado, permite às agências de viagens conhecerem melhor às necessidades 

dos seus clientes, para então poder proporcionar a satisfação máxima no consumo dos produtos e 

serviços turísticos. Afinal, não é peculiar em outra atividade de prestação de serviços, a exposição 

plena das preferências, vontades e necessidades pelo consumidor, tanto quanto na organização de 

uma viagem. Para Oppermann (1999, p.231) “[...] poucas outras indústrias envolvem um nível 

tão alto de contato com o cliente como faz a indústria do turismo. Entretanto, muito poucos 

fazem uso disto”.  

 O momento e as leis de mercado exigem mudanças das organizações que antes eram 

orientadas para a venda de produtos e serviços e deixava em segundo plano o atendimento das 

necessidades reais dos seus clientes. Segundo Costa (2000, p. 04) “A organização ao voltar-se 

para o cliente, passa a entender e aceitar que a qualidade de seus produtos e serviços é o principal 
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determinante do seu sucesso no mercado. Privilegiar a qualidade é, antes de tudo admitir a 

importância dada a este elemento, por parte do consumidor”. 

 Considerando a qualidade como parte integrante nos processos atuais, entende-se por 

qualidade “Algo decorrente de um processo natural de adaptação (das empresas ou organizações) 

às mudanças de comportamento das pessoas (clientes ou usuários), também influenciado pelas 

circunstâncias do ambiente externo (concorrência, mercado, governo, órgãos de comunicação, 

etc”.(SENAC apud. YASOSHIMA, 1997, p. 52). O processo de qualidade nas empresas ligadas à 

atividade turística inicia-se no primeiro contato com seus consumidores potenciais. Isto significa 

que antes da qualidade do produto ou serviço em si, a qualidade depende da relação entre 

organização e consumidor que se inicia no atendimento. 

 Para que não haja lacunas no processo comercial e para que as empresas comecem a 

conhecer melhor a necessidade de seus clientes, para enfim adaptar seus produtos e serviços de 

modo que atinjam excelência na qualidade, uma ferramenta essencial neste processo é o uso do 

Marketing de Relacionamento. Grandes empresas inclusive do setor turístico já desenvolvem 

estratégias de relacionamento com seus clientes, objetivando a sua fidelização e 

conseqüentemente melhora da lucratividade, conquistada pelas freqüentes compras destes 

clientes fiéis. 

 A instabilidade do mercado faz das agências de viagens se tornarem bastante vulneráveis 

a qualquer tipo de variação, seja ela para mais ou para menos. Fatores econômicos (crise na 

Argentina), sociais (atentados terroristas, guerras religiosas) e de mercado (redução do 

comissionamento, processo de desintermediação), causam cada vez mais dúvidas quanto ao 

futuro destas organizações. O que se sabe ao certo, é que os laços comerciais com seus clientes 

são essenciais para permanecerem vivas no mercado, daí a necessidade de investimentos no 

conhecimento profundo de seus clientes sob o foco do Marketing de Relacionamento. 

 A situação das agências de viagens frente ao mercado turístico aponta algumas mudanças 

radicais que comprometerão o seu faturamento, caso se mantenham inertes aos acontecimentos 

nacionais e internacionais, relacionados a seguir: 
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 Após a implantação do Plano Real, em julho de 1994, as empresas tiveram que se adaptar 

a uma economia mais concorrencial e com preços relativamente estáveis, diferentes da gestão 

numa economia fechada e com elevadas taxas de inflação.  Segundo Lanzana (apud LAGE E 

MILONE, 2000, p. 132), “A ênfase à área financeira cedeu lugar à área comercial e de custos. O 

float1 financeiro deixou de existir e a lucratividade passou a ser função única e exclusiva do 

próprio negócio”. Numa economia mais estabilizada com a chegada do Plano Real as agências 

foram afetadas pela redução da inflação e conseqüente eliminação da receita inflacionária.  

 Não só as mudanças relacionadas à economia brasileira, mas também as mudanças 

ocorridas nos últimos 20 anos relacionadas aos novos processos que envolvem a tecnologia da 

informação (TI), principalmente após a massificação do uso da Internet para acesso à informação, 

acabam por facilitar o contato direto entre consumidores finais e os próprios provedores, 

eliminando a intermediação feita pelas agências de viagens. Fenômeno este, chamado de 

desintermdiação dos produtos turísticos. 

A tecnologia da informação faz com que as agências de viagens concorram com os 

próprios provedores e outros players da cadeia distributiva. A pressão destas organizações na 

conquista de clientes, utilizando-se dos mais diversos meios de comunicação e distribuição dos 

produtos e serviços, procura estabelecer o contato direto entre fornecedor e cliente eliminando o 

intermediário, neste caso as agências viagens, que acabam prejudicadas no seu desempenho. 

A utilização do e-commerce, nas bases de comunicação “business to business2 (b to b)”, e 

“business to consumers3 (b to c)”, trazem novas perspectivas até então desconhecidas há 15 anos 

atrás. Estas mudanças podem significar um espaço aberto às novas oportunidades de mercado, 

que utilizam a Internet como ferramenta de trabalho e mais um canal de marketing no processo 

de customização de clientes. 

                                                           
1 Float -  ganhos gerados por causa da inflação. 
 
2 Business to business (b2b) - processo de comercialização de produtos e serviços de empresas para 
empresas no ambiente virtual 
 
3 Business to consumers (b to c) - processo de comercialização de produtos e serviços de empresas para 
consumidores no ambiente virtual 
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Outro aspecto que merece destaque foi a redução das comissões pagas às agências de 

viagens pelas companhias aéreas, a fim de diminuírem seus custos operacionais, em tempos que 

muitas dessas companhias passam por uma crise aguda.  

 Segundo Silva (2001, p. 12), um estudo realizado pelo Fórum das Agências de Viagens 

Especializadas em contas Comerciais – FAVECC, entidade que congrega as 24 maiores agências 

do país, atuantes no segmento corporativo e responsável por 29% dos bilhetes aéreos emitidos no 

Brasil, aponta uma redução de 22% na receita das agências, em função da redução do 

comissionamento das companhias aéreas. Isto afeta diretamente a sobrevivência destas empresas, 

provocando mudanças significativas no processo de gestão das mesmas, fazendo com que 

busquem novas alternativas para permanecerem competitivas num mercado globalizado. 

 Essa situação desconfortável, aliada à pequena margem de lucro dos produtos e serviços 

comercializados, faz a agência de viagem ser extremamente dependente de seus clientes 

habituais, e com isso traçar estratégias no processo de fidelização dos mesmos. 

 Um dos aspectos mais importantes relacionados a estas mudanças, é considerar que as 

agências de viagens estão passando por transformações, repercutindo nas tendências destas 

organizações, que segundo Tomelin (2001, p. 131): 

O futuro das agências de viagens e do agente de viagens dependerá de uma 
postura de vanguarda, estratégica, dinâmica e pró-ativa que possa atender e 
compreender: 

 O desenvolvimento de estratégias mercadológicas inovadoras e 
diferenciadas, calcadas a partir das novas teorias da relação do consumidor 
(customização e fidelização). 

 

Neste contexto, fica evidente que as agências de viagens devem investir num modelo de 

gestão orientado para os clientes, desenvolvendo ações estratégicas e cultura organizacional que 

valorizam o relacionamento com os clientes habituês. Desta forma percebe-se a importância dada 

ao consumidor, sendo ele o principal componente externo de uma empresa e o interesse dado ao 

assunto, para que as agências de viagens mantenham-se valorizadas e competitivas na nova era 

do cliente. 
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1.2 Questões de pesquisa 

 

Assim, o presente trabalho busca uma análise a partir da seguinte questão problema: “As 

agências de viagens do estado de Santa Catarina, conhecem e utilizam as ferramentas do 

marketing de relacionamento para aumentar sua vantagem competitiva e reter clientes?”. 

Para estabelecer o levantamento de informações acuradas do mercado de agências de 

viagens na área pesquisada e do Marketing de Relacionamento, propõe-se a existência dos 

seguintes questionamentos: 

• As agências de viagens conhecem o Marketing de Relacionamento e suas estratégias para 

aplicação junto ao mercado? 

• O Marketing de Relacionamento é utilizado para a retenção crescente e de longo prazo, 

dos clientes e no desenvolvimento e aprimoramento de produtos e serviços, oferecidos 

pelas agências de viagens? 

• As agências de viagens podem melhorar o retorno financeiro com a aplicação das 

estratégias do Marketing de Relacionamento e manutenção dos clientes? 

 

1.3 Objetivos 

 O objetivo geral é analisar o Marketing de Relacionamento aplicado ao processo de 

gestão das agências de viagens, criando-se diferenciais competitivos, caracterizados pela 

fidelização dos clientes. 

 Os objetivos específicos do presente estudo podem ser apresentados como: 

• Descrever a importância do marketing de relacionamento, para as agências de viagens, na 

manutenção de clientes e fornecedores; 

• Analisar a utilização do Marketing de Relacionamento nas agências de viagens como 

ferramenta de diferenciação competitiva; 

  



23 

• Desenvolver uma abordagem técnico-conceitual para as agências de viagens e utilização 

do marketing de relacionamento como vantagem competitiva; 

 

1.4 Organização da dissertação 

  O presente estudo está organizado de forma a compreender a situação das agências de 

viagens frente às transformações do mercado turístico e a utilização do Marketing de 

Relacionamento como ação estratégica a estas empresas. Desta forma apresenta-se a estrutura a 

seguir: 

Na introdução é desenvolvida a caracterização do presente estudo, bem como, o problema 

de pesquisa e os objetivos traçados, pontuando o momento atual destas organizações com vistas 

aos agentes de mudanças e as tendências do mercado. 

No segundo capítulo é abordada a temática das agências de viagens, sua caracterização, 

conceitos, funções, de modo a contextualizar as agências de viagens e sua relação com o mercado 

turístico.  

No terceiro capítulo é abordado o Marketing como instrumento de desenvolvimento das 

organizações e sua aplicabilidade e vantagens no processo de relacionamento com clientes. Ao 

final do capítulo é feita uma análise parcial a respeito do levantamento bibliográfico 

No quarto capítulo é feita uma abordagem sobre a metodologia aplicada ao estudo. 

No quinto capítulo é realizada a análise da pesquisa de campo, onde se procura fazer uma 

interpolação dos dados coletados e a teoria abordada nos capítulos anteriores. 

Por último no sexto capítulo tem-se as considerações finais a respeito da pesquisa e da 

temática abordada no estudo, fazendo – se cumprir com os objetivos pré-estabelecidos.  

 As agências de turismo estão percebendo a importância do processo de manutenção dos 

clientes, principalmente para aqueles bons clientes. Somente a busca e o investimento em 

tecnologia aplicado à divulgação dos produtos e a imagem da agência, nem sempre trazem o 
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retorno esperado. O planejamento das ações que norteiam as organizações deve estabelecer 

objetivos que visam à rentabilidade com base na manutenção dos clientes habituais, incluindo-se 

aí a pró-atividade nas ações de promoção e distribuição, foco no mercado mais apropriado, 

aumento e solidificação de parcerias com fornecedores e garantia da satisfação do cliente. Os 

consumidores esperam que as empresas sejam mais ágeis e antecipem suas ofertas, de modo que 

se sintam motivados a comprar bens e serviços que os satisfaçam plenamente.  

 O crescimento da atividade turística no Brasil e no mundo desperta cada vez mais o 

interesse e a necessidade de estudos relacionados à área. Estimativas do crescimento do turismo e 

das agências de viagens conforme evidenciado no caput do capítulo 2, reforçam ainda mais 

importância do tema. 

 Torna-se necessário explicitar que o escopo adotado no capítulo 3, onde se tem a 

abordagem técnico-conceitual referente ao Marketing de Relacionamento, a mesma é 

desenvolvida com base no “cliente externo”. Sendo assim, os elementos “fornecedores” e 

“clientes internos”, também necessários e importantes para a compreensão das relações do 

Marketing de Relacionamento e o mercado são abordados com menor profundidade. 

É com base neste novo contexto, que o presente estudo aborda a importância das agências 

de viagens no mercado das viagens e turismo e a utilização do marketing de relacionamento para 

sustentar um empreendimento do tipo agência de viagens, operante num mercado cada vez mais 

competitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



25 

 

2 AS AGÊNCIAS DE VIAGENS NO PANORAMA TURÍSTICO 

 

 Neste capítulo serão abordadas as agências de viagens e sua relação com o mercado 

turístico, evidenciando sua importância no desenvolvimento do fenômeno turístico, suas funções 

e as tipologias adotadas no Brasil e no mundo. Após esta caracterização das agências de viagens, 

será contextualizada a influência da Internet nos processos de distribuição e promoção dos 

produtos e serviço turísticos, bem como sua relação com as agências de viagens. 

 

2.1 O turismo no Brasil e no Mundo 

O crescimento das empresas turísticas e da própria atividade no Brasil, principalmente 

após a década de 50, marcaram uma nova fase do desenvolvimento turístico do país. A meta de 

crescimento econômico estabelecido pelo governo de 5% ao ano a partir de meados da década de 

90, criou uma nova expectativa nos investidores internos e externos, principalmente aqueles 

envolvidos na atividade turística. Segundo Lage e Milone (2000, p.117), “Evidências oficiais 

apontam um valor do movimento financeiro gerado, direta e indiretamente, em mais de 40 

bilhões de dólares com atividades brasileiras ligadas ao turismo no Brasil”.  

O crescimento da atividade turística pode ser também evidenciado pela liderança na 

geração de empregos no Brasil, são cerca de 4,4 milhões de pessoas que atuam diretamente no 

setor, ou seja, 6,1% da população economicamente ativa está empregada nesta atividade 

(REIGADA, 2001). Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Hospitalidade, uma entidade de 

direito privado sem fins lucrativos, demonstra que “[...] número de profissionais empregados no 

setor turístico cresceu 24% de 1992 para 1999. Este índice é mais que o dobro de crescimento 

total de empregos verificado pela economia brasileira que no mesmo período foi de 10%”. (Id. 

ibiden, 2001). 

Em termos mundiais as atividades de viagens e turismo são geradoras de trabalho e 

empregam um montante estimado de 100 milhões de pessoas no mundo. De acordo com a 
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Organização Mundial do Turismo – OMT (apud FERNANDES & COELHO, 2002, p. 5), “[...] as 

chegadas de turistas internacionais aumentaram nos últimos anos a uma taxa média anual de 

7,0%, passando de 327,1 milhões em 1985 para 697,8 milhões no ano 2000”. 

O turismo por ser uma atividade altamente sensível, oscilando facilmente para mais ou 

para menos, que pode estar ligado a fatores como variações de renda dos consumidores, preços 

praticados pelo mercado, efeitos climáticos, conjuntura política e social, também pode sofrer 

severas crises, como aconteceu após o fatídico 11 de setembro de 2001, com os atentados 

terroristas às torres gêmeas do World Trade Center e ao Pentágono nos EUA e mais recentemente 

com a guerra dos Estados Unidos e os países aliados contra o Iraque, mesmo ainda sem estudos 

científicos que pontuassem sua interferência na atividade turística. 

É certo que estes trágicos acontecimentos refletiram numa evidente desaceleração na 

economia mundial e crise aguda na atividade turística, inclusive causando a falência de empresas 

ligadas ao transporte aéreo nacional e internacional tais como: Transbrasil, Swissair e Sabena.   

Na Europa, a desaceleração da economia mundial, iniciada em 2000 e agravada 
pelo enorme impacto causado no setor de turismo, foi um dos motivos que 
culminou com o pedido de concordata da empresa aérea Swissair, que, a partir 
de 2002, passou a se chamar simplesmente Swiss. Durante dois dias do início de 
outubro de 2001, a empresa cancelou todos os seus vôos que, em parte, foram 
restabelecidos com a ajuda financeira do governo suíço, por meio da subsidiária 
Crossair. Em novembro, foi a vez da belga Sabena, uma empresa pertencente ao 
então grupo Swissair, demitir cinco mil funcionários e pedir falência. 
(PALHARES, 2002, p. 58). 

 

No mercado de agências de viagens, empresas como Soletur e Transatlântica pediram 

falência após a redução drástica das suas receitas em função dos atentados de 11 de setembro e o 

mergulho na crise do setor turístico. 

Apesar de todo este cenário negativo, existem sinais de recuperação do setor durante o 

terceiro e quarto trimestre do ano de 2002. Segundo Francesco Frangialli, secretário geral da 

OMT destaca que: “As reservas de janeiro e fevereiro tem sido inferiorres as de anos anteriores, 

porém observamos um retorno progressivo a  confiança dos consumidores em viagens de lazer e 

de negócios”. (apud LA AGÊNCIA DE VIAJES, 2002, p.3). 
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É perceptível que a atividade turística continua em expansão e as perspectivas são 

bastante promissoras, isto porque cada vez mais cresce o desejo nas pessoas de conhecerem 

novas culturas, novos hábitos e costumes, mesmo com toda a tecnologia disponível que 

possibilita informação e conhecimento “a poucos toques”, seja pelo controle remoto de uma TV 

ou pelo mouse de um computador. 

Segundo Fernandes e Coelho (2002, p.11-13), são algumas previsões para o turismo no 

Brasil e no mundo: 

A Organização Mundial do Turismo (OMT) acredita na expansão da rede 
hoteleira, na redução das tarifas aéreas, na ofensiva das promoções e na redução 
da violência urbana no Brasil; 

Conforme a EMBRATUR, o Brasil tem tudo para saltar de 2,6 milhões de 
turistas estrangeiros em 1997 para 15 milhões em 2006; 

O World Travel Tourism Council (WTTC) projeta o crescimento anual de 4,5% 
nos próximos anos para a atividade turística; 

Estimativas da OMT revelam que as chegadas de turistas internacionais têm 
possibilidade de atingir a marca de 1 bilhão em 2010, com receitas estimadas de 
1,5 trilhão de dólares para o mesmo período. 

 

 É neste contexto, que o fenômeno turístico em pleno desenvolvimento sócio-econômico 

na sociedade pós-moderna, assume papel de extrema importância na vida das pessoas. Assim, as 

agências de viagens na sua essência como prestadora de informações e intermediária entre 

provedores e consumidores, merece o devido reconhecimento da sociedade acadêmica na 

produção do conhecimento. 

 

2.2 As agências de viagens, conceitos e funções 

 As empresas chamadas agências de viagens enquadram-se no setor terciário da economia, 

ou seja, são responsáveis pela produção e intermediação de serviços de agenciamento de viagens. 

Suas relações com os demais elementos que compõem a atividade turística são de extrema 

interdependência, pois nada é feito de forma isolada. Um hotel terá um crescimento na sua taxa 

de ocupação se o mesmo utilizar todo potencial de promoção e distribuição que as agências 
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puderem oferecer, da mesma forma, as companhias aéreas teriam grandes problemas de 

comercialização de seus bilhetes aéreos se fossem unicamente responsáveis pela distribuição dos 

mesmos. Os turistas ficariam muitas vezes sem respostas, se tivessem que buscar todas as 

informações sobre suas viagens na Internet. De forma simplificada as agências nada seriam sem o 

complemento dos demais elementos (ACERENZA, 1990). 

Assim, define-se uma agência de turismo como sendo: 

Uma empresa que se dedica a realização de arranjos para viagens e a venda de 
serviços soltos ou organizados em forma de pacotes, em caráter de intermediário 
entre as empresas chamadas a prestar os serviços e o usuário final, para fins 
turísticos, comerciais ou de qualquer outra natureza”. ( Id. ibiden, 1990, p. 29). 

Para cumprir com seus objetivos, as agências de viagens dependem de uma série de 

elementos da cadeia de distribuição. O processo de comercialização do turismo pode ser 

representado por um esquema sugerido pelo professor J. Krippendorf, conforme a figura 1, onde 

cada prestador de serviços pode vender diretamente aos consumidores finais ou por meio de 

intermediários, entre eles as agências de viagens. 

 

 

 

Transporte Hotel Restaurante 

Organizadores  
de 

viagens 

Agentes de 
viagens 

Turistas 

Organizações 
cooperativas 

 

 
 

  

 

C 

  

Figura nº 1 – Esquema básico dos canais de distribuição de turismo. Fonte: Krippendor
1990, p. 48) 
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Segundo Torre (1990, p.21), as agências de viagens, têm como função básica: “a 

organização, promoção, reservas e vendas de serviços de transporte, alojamento, alimentação, 

visitas a lugares e a eventos de interesse, transporte local e visitas organizadas. Ainda facilita o 

trâmite de documentos como passaporte, vistos, seguros, créditos etc”. Notamos a importância da 

relação entre a agência com os efetivos prestadores de serviços de transporte, alojamento e 

facilidades que perfazem a organização de uma viagem. 

As funções são representadas pelas características dos serviços prestados pelas agências 

de viagens. De forma mais ampla, as agências operam com quatro funções básicas, que podem 

ser simultaneamente ou individualmente prestadas ao cliente, dependendo a situação de 

atendimento, são elas: organização e execução de viagens, intermediação, promoção e assessoria. 

(BENI, 2000; ANDRADE, 2000; REJOWSKI apud ANSARAH, 2001). 

 As agências assumem a função de organizadoras e executoras de programas de viagens 

quando realmente constituem produtos turísticos, “fabricados” a partir da combinação de 

diferentes insumos disponíveis no mercado, tais como: serviços de transportes, alojamento, 

entretenimento, etc. 

 Beni (2000, p. 191) lembra que: “Organização de viagens: deve estar de acordo com o 

desejo do cliente, seja individualmente ou em grupo”.  

 No processo comercial entre a agência de viagens e o consumidor, concretiza-se a função 

de intermediação de uma agência. Este é o processo que disponibiliza os produtos turísticos aos 

consumidores finais, fazendo a ligação entre fornecedor e consumidor. Nesta relação 

tradicionalmente as agências de viagens recebem uma comissão dos fornecedores pelos produtos 

comercializados. 

 Para Cooper et al (2001), a tarefa básica do agente de viagens é fornecer os serviços de 

viagem ao público em nome de seus fornecedores, e para que isto ocorra recebe uma comissão 

sobre o valor da venda do produto que pode variar para mais ou para menos dependendo do 

produto comercializado.  

 Cooper separa as agências em varejistas e atacadistas (operadoras), assim considera que o 

agente de viagens tem a função de intermediação e aceita que novas correntes atribuam o papel 

  



30 

de consultor à figura do agente. Porém, cabe às agências atacadistas e aos fornecedores o papel 

do desenvolvimento e operação de pacotes, bem como a da promoção dos destinos e dos produtos 

turísticos. 

 A função de promotora é assumida quando a agência promove os destinos turísticos, 

dinamizando a atividade em todo o mundo. Esta é uma importante função da agência, visto que 

em muitos destinos turísticos, as agências de viagens são responsáveis por uma parcela bastante 

significativa dos turistas. 

Tomelin (2001, p.31) ressalta que: 

Quanto aos agentes denominados provedores – transportadoras aéreas e 
rodoviárias, indústria hoteleira e demais provedores/fornecedores de produtos e 
serviços receptivos -, constituem-se em componentes da indústria de viagens 
tradicionalmente ligados às agências de viagens e turismo e promocionalmente 
ao fomento de destinos turísticos.  

 

 A função de assessora é prestada aos clientes sempre que o mesmo necessita de 

informações, sugestões e orientações a respeito dos mais diversos produtos e destinos 

comercializados e promovidos numa agência de viagens. 

No momento atual das agências de viagens brasileiras a função de intermediação tem sido 

a de maior importância, se considerarmos que a fonte principal de sua receita financeira provém 

da comissão recebida dos provedores pelos produtos intermediados. Em países como os Estados 

Unidos e Inglaterra o pagamento dos serviços prestados pelas agências é efetuado pelo próprio 

consumidor, visto que as agências podem acabar oferecendo produtos e serviços que lhes pagam 

maiores comissões e não exatamente aqueles que são os melhores para os seus clientes. Neste 

sentido, observa-se que no Brasil, as agências de viagens “trabalham” para os fornecedores, pois 

são eles que lhes garantem suas receitas financeiras, diferentes do que apontam as tendências 

mundiais no sentido de que as agências passam a assumir o papel de assessoras de viagens, 

recebendo dos seus clientes para prestar os serviços de consultoria.  

 As novas perspectivas do mercado turístico em especial às agências de viagens, segundo 

Rejowski (apud ANSARAH, 2001, p.43), as mesmas passarão assumir a função de assessoria e 

consultoria a de maior relevância, visto que: 
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Devido ao crescente grau de complexidade dos serviços turísticos por causa de o 
mercado estar se tornando cada dia mais heterogêneo e competitivo, começa-se a 
considerar o assessoramento ao viajante como a verdadeira função da agência de 
viagem num futuro próximo, distinguindo-a dos outros prestadores turísticos. 
Para tanto, o agente deve compreender profundamente os serviços que vende, 
com base em experiência própria ou em abundante informação confiável sobre 
os mesmos[...] 

 Cooper et al (2001, p. 288), também sentencia: 

Uma visão alternativa defende que a aquisição de conhecimento sobre o produto 
e assumir os riscos envolvidos na avaliação da extensão e da natureza da 
demanda são trabalho do agente. Assim sendo, o agente deve assumir o papel de 
um conselheiro de viagem para aconselhamento imparcial ao público e buscar 
gerar negócios no mercado local.  

  

É importante, entender que, estes são os fatores que impulsionam a busca de novos 

desafios às agências de viagens e, por conseguinte melhora a qualidade dos serviços prestados, 

onde o ganhador acaba sendo o consumidor final.   

 Deve-se considerar que cada autor escreve sob situações particulares de cada um, 

levando-se em consideração o mercado (país) pesquisado. Porém fica evidente a gama de funções 

atribuídas às agências de viagens, não apenas como intermediadora, mas também como 

responsável pela informação e a opção mais adequada de viagens a um determinado cliente.  

 

2.3 Tipologia das agências de viagens no Brasil 

 A legislação brasileira estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Turismo EMBRATUR, 

através do Decreto Nº 84.934, de 1980 sugere uma tipologia que divide as “agências de turismo” 

em duas categorias: 

• Agências de Viagens 

 As Agências de Viagens prestam serviços de excursões rodoviárias a seus usuários em 

território brasileiro e em países limítrofes, quando em função da complementação de viagens e 

por tempo limitado - inferior a 12 horas e sem incluir pernoite, conforme Art. 4º, § 2º do Decreto 
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Nº 84.934 de 1980 e Art. 4º, Inciso IV, § 2º da Resolução Normativa  CNTur nº 04/83. (BRASIL, 

1980 e BRASIL 1983). 

• Agências de viagens e turismo 

 As Agências de Viagens e Turismo prestam os serviços de operação de viagens e 

excursões, individuais ou coletivas, compreendendo a organização, contratação e execução de 

programas, roteiros e itinerários, quando relativos a excursões do Brasil para o exterior, conforme 

Art. 4º, § 1º do Decreto Nº 84.934 de 1980. (Id. ibiden, 1980). 

Beni (2000, p.191), deixa mais claro o emprego das classificações, relacionando o 

prescrito da legislação brasileira com a aplicação no mercado de intermediações operações de 

viagens, estabelecendo o seguinte: 

Agências de Viagens tem a função de facilitar e resolver todos os problemas dos 
turistas a fim de que possam realizar suas viagens da maneira mais satisfatória 
possível. Pela sua organização, pessoal especializado e informações disponíveis 
proporcionam ao cliente todos os elementos para a realização de viagens seguras 
e bem organizadas. Agências de Viagens e Turismo correspondem ao conceito 
de operadoras turísticas, conhecidas internacionalmente como tour operators. É 
privativa dessa categoria a operação de viagens e excursões, individuais e 
coletivas, compreendendo a organização, contratação e execução de programas, 
roteiros e itinerários quando relativos a excursões do Brasil para o exterior. 
 

Andrade (2000, p. 194), completa: 

As agências de viagens são as internacionalmente designadas travel agency. 
Prestam serviços a seus usuários em território brasileiro e em países limítrofes, 
quando em função da complementação de viagens e por tempo limitado. As 
agências de viagens e turismo são as internacionalmente designadas de 
Wholesale Tour Operators. Prestam serviços não apenas ao público consumidor, 
mas, principalmente às próprias agências de turismo, tanto no Brasil como no 
exterior[...].São as outrora  denominadas operadoras turísticas, que se 
restringiam apenas às funções de criadoras de programas e fornecedoras de 
pacotes e planejamentos a serem comercializados pelas agências de viagens, 
hoje agências de turismo.  

Em função das constantes dúvidas no que cerne a tipologia das agências no Brasil, e 

principalmente quando no desenvolvimento de suas atividades operacionais, onde o previsto em 

lei fica limitado ao papel e não atende as especificidades do mercado, há pesquisadores que 

sugerem uma reformulação nas tipologias adotadas no Brasil. 

  



33 

Para Tomelin (2001), os autores (entidades, pesquisadores, educadores) e profissionais 

que atuam na área utilizam diferentes terminologias no cotidiano acadêmico e profissional. Ele 

sugere a aplicação do modelo de Acerenza (1990), por ser uma terminologia atual que caracteriza 

a maiorias das empresas que existem no mercado mundial, porém acrescenta outros tipos:  

Agências de Viagens Detalhistas (ACERENZA, 1990): Estas empresas não 
elaboram seus próprios produtos. Revendem viagens com roteiros 
preestabelecidas tipo “pacotes que são organizados por empresas 
maioristas, ou tour operators, sendo que no Brasil estas empresas são 
semelhantes quanto a sua função”. 
As empresas detalhistas podem ou não oferecer os serviços de receptivo, os 
quais são representados por City Tour, Transfer In / Out, Sightseeing e 
outros, caracterizados pela ligação direta entre a oferta (empresa) e a 
demanda (turista). 
Quando assumem uma estrutura mais complexa, podem optar em trabalhar 
com segmentos de mercado diferentes além de atender o público em geral, 
especializando-se, por exemplo, no atendimento de contas correntes, grupos 
e convenções, intercâmbio e outros. A exemplo, Via Apel e Ilhatur. 
 
Agências de Viagens Maioristas (PIÑOLE, 1989, ACERENZA,1990): São 
empresas que tem por objetivo principal a confecção de programas de 
viagens organizados ou “pacotes”, que são repassados as agências 
detalhistas para a venda ao consumidor final. 
Normalmente, as agências maioristas não vendem diretamente ao público, 
porém como as estruturas organizacionais diferem entre si, em alguns casos 
isto pode acontecer. A exemplo, Flot e Transatlântica. 
 
Agências de Viagens Tour Operators -Operadoras de Turismo (PIÑOLE, 
1989, ACERENZA,1990): A principal diferença entre uma maiorista e uma 
agência tour operators, é que esta última opera seus próprios programas de 
viagens, com seus próprios equipamentos ou subcontratação de operadores 
Terrestres locais. Os maioristas por sua vez não operam seus próprios 
serviços. 
Outra diferença entre uma agência tour operators vendem 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. 
É importante salientar que no Brasil as agências de viagens maioristas e 
tour operators se confundem, onde são empregadas as mesmas funções 
operacionais tanto para as agências maioristas quanto para as tour 
operators, onde o termo para designar estas empresas é “operadora”. A 
exemplo, Soletur e CVC. 
 
Agências de Viagens Receptivas (PIÑOLE,1989,  GAZETA 
MERCANTIL, 2000): Além das agências de viagens que atuam como uma 
grande rede de distribuição dos pacotes montados e comercializados pelas 
operadoras, existem também agências de viagens voltadas especificamente 
para o turismo receptivo. São muito comuns nos principais destinos 
turísticos do País, como na região Nordeste, por exemplo. As agências de 
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receptivo prestam serviços para as operadoras de turismo e as demais 
agências de viagens, por meio do oferecimento ao turista de uma gama 
variada de serviços, como transfers entre aeroporto e hotel (e vice-versa), 
city tours e assessoria ao turista, enquanto ele estiver no destino da viagem. 
Além de prestarem serviços e serem pagas por isso pelas operadoras e 
agências, as agências de receptivo obtêm receitas pela montagem de 
passeios e programas, que são oferecidos ao turista e cobrados à parte do 
pacote turístico. 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. A exemplo, 
Vip Service e Ilhatur. 
 
Agências de Viagens e Turismo Consolidadora (TOMELIN, 2000): São 
empresas de turismo classificadas junto à EMBRATUR como Agências de 
Viagens e Turismo e têm como função a consolidação  de serviços junto às 
transportadoras aéreas repassando bilhetes (TKT’S) às agências que não 
possuem credenciais para este fim. A denominação é senso comum no 
mercado informal e em tese, conteúdo de aula na disciplina de Agências e 
Transportes de cursos superiores de Turismo, por ser uma realidade no 
mercado, portanto precisa ser discutida nos estudos. A exemplo, Orinter e 
Rextur. 
 
Agências de Viagens e Turismo Escola (TOMELIN, 1995): São empresas-
laboratório 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, que desenvolvem ações didático-pedagógicas e operacionais a fim 
de atender as necessidades de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento 
de habilidades e competências profissionais do egresso como Agente de 
Viagens. A exemplo a Acatur/UNIVALI e Flytour/ Universidade Anhembi 
Morumbi (sistema franquia). (TOMELIN, 2001, p.24-25) 

 

A falta de uma legislação atual que arbitre sobre as mais variadas formas de empresas que 

fazem a intermediação de produtos e serviços turísticos, acaba deixando que o próprio mercado 

se auto-regulamente, porém dada à necessidade de uma melhor organização e profissionalização 

da atividade, espera-se que a iniciativa pública e privada discuta sobre esta questão e defina o 

escopo básico de serviços de cada tipo de organização. 

 Não só as agências de viagens, mas de uma maneira geral o setor turístico no Brasil sofre 

carências de leis que realmente possibilitem desenvolvimento do setor. Segundo Ferraz (apud 

TRIGO, 2001, p.130), “O objetivo de modernizar a legislação setorial constante da política de 

turismo formulada pela Embratur em 1995 está longe de ser alcançado, não tendo sido sua 

implementação sequer iniciada”. 
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 Em relação às agências de viagens especificamente, o autor cita (Id. ibiden, p. 130-131): 

Há vários exemplos neste sentido, como o “registro” – na verdade 
recadastramento - tratado na Deliberação Normativa Embratur n. 398/98, que 
colide, conceitual e operacionalmente, com o cadastro tratado na de n. 195/86  
[...] Esse cenário, ilustrado pelos exemplos citados, recomenda a iminente 
operacionalização do objetivo de modernizar a legislação setorial constante da 
política oficial de turismo, sob o risco de desorganizar o mercado.  

Os projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que 

regulamentam a atividade das agências de viagens, aos poucos estão ganhando força e apoio 

político. Segundo o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens - ABAV 

Nacional, Tasso Gadzanis no 30º Congresso Brasileiro da ABAV em Recife – Pe, em agosto 

2002, enfatizou: pela primeira vez temos o ministro dos Esportes e do Turismo e a Embratur 

apoiando no Senado e na Câmara Federal a regularização como lei e a possibilidade de dar às 

autoridades o poder de fiscalização. (informação verbal)4.  

 Com a regulamentação da atividade a entidade associativa da classe das agências terá 

poder de fiscalização, podendo assim coibir o desenvolvimento e a operação de empresas 

irregulares, sendo que estes estabelecimentos são os que mais utilizam práticas predatórias e 

antiéticas que acabam prejudicando os demais, inclusive denegrindo a imagem da categoria 

perante os consumidores. 

 O presente trabalho não tem a intenção de apresentar uma terminologia definitiva para as 

várias sub-categorias assumidas pelas empresas “agências de turismo”. Faz-se, no entanto, 

necessário o esclarecimento que objeto em estudo são as agências de viagens, no âmbito de sua 

caracterização legal e de mercado.  

 

2.4 As agências de viagens e a Internet 

No mundo globalizado as organizações estão passando por diversas mudanças, e sem 

sombra de dúvidas a Tecnologia da Informação – TI, tem papel fundamental nestas 

transformações. A TI tem dotado as organizações de ferramentas capazes de torná-las mais 
                                                           
4 Declaração do presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens – ABAV CN, Tasso Gadzanis, durante 
o 30º Congresso Brasileiro da ABAV, em Recife – PE, em agosto de 2002. 
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competitivas, sejam nos processos de desenvolvimento de produtos e serviços ou até mesmo, nos 

processos administrativos que envolvem a redução de custos, reestruturação de níveis 

hierárquicos e de marketing. 

Para Cooper et al (2001, p.458), 

O desenvolvimento das tecnologias da informação teve inevitavelmente um 
grande efeito na operação, na estrutura e na estratégia das organizações turísticas 
no mundo todo. Com a nova tecnologia, reduzem-se os custos de comunicação e 
operação e aumentam a flexibilidade, a interatividade, a eficiência, a 
produtividade, e a competitividade. A competitividade, tanto da empresas quanto 
das destinações, está sendo redefinida, uma vez que eles maximizam a 
utilização, o desenvolvimento e a aplicação destas tecnologias.  

Os reflexos da tecnologia já estão sendo percebidos pelas agências de viagens, pois o uso 

de computadores domésticos está permitindo que as pessoas possam comparar roteiros de modo 

que possam desenvolver o próprio sem a intervenção de um agente. Programas e recursos 

disponibilizados em computadores em rede possibilitam aos consumidores realizarem suas 

próprias reservas ou se informar onde fazer melhor suas compras e quais os eventos que estão 

acontecendo no mundo, sem intermediários, podendo no futuro ocasionar o desaparecimento 

desse tipo de organização. (BARRETO, 1995).  

Neste sentido, é fato que a atividade turística depende da boa disseminação de 

informações e da distribuição eficaz do produto. A Internet surge então, como uma das 

ferramentas que possibilita o acesso instantâneo à informação mundial, causando um impacto em 

diversos setores e aéreas, inclusive nas agências de viagens. 

Na medida em que a Internet possibilita o acesso rápido, simples e econômico às 

informações, as pessoas tendem a utilizá-la para desenvolver seus roteiros de viagens, desde os 

meios de transportes à acomodação em hotéis, pousadas e etc. Sob esta ótica, já é comum a 

preocupação dos agentes de viagens em relação aos impactos da Internet nas suas organizações. 

A OMT (2001, p.318) ressalta que: 

Com o aparecimento da Internet, as agências podem ver reduzidas suas faturas, 
agora em poder dos clientes que fazem reservas diretamente tanto em hotéis 
como em linhas aéreas, sem a necessidade de sua intermediação. Apesar disso já 
acontecer antes, a Internet multiplicou esta possibilidade ao ter de competir com 
outros meios de distribuição. Diante desse fato as agências de viagens devem se 

  



37 

especializar e oferecer um valor a mais, além de reduzir seus custos e atuar 
como consultores e assessores de viagens, ao dispor de maior experiência e 
informação que o cliente.  
 

Para Tomelin (2001), a Internet é considerada um dos fenômenos que revolucionaram a 

atividade das agências de viagens. Traduzindo-se como ferramenta por possibilitar a 

conectividade entre computadores ultrapassando os limites geopolíticos; e ambiente por 

apresentar uma interface de comunicação que rege a tecnologia da multimídia com imagens, sons 

e dados. Porém ressalta a importância do reposicionamento do profissional agente de viagens em 

se tornar um consultor, com habilidades interpessoais para tratar com pessoas, habilidades 

técnicas – conhecedor profundo do ofício e habilidades de consultoria que envolve a competência 

na execução de cada um dos momentos dos serviços contratados. 

Colocero (1999), gerente executivo do Fórum de Agências de Viagens Especializadas em 

Contas Comerciais - FAVECC, faz um comparativo onde, evidencia os trabalhos de Thomas 

Cook, inglês reconhecido mundialmente como primeiro profissional a exercer a função de agente 

de viagens, que por volta de 1850 devido a sua experiência profissional vendia informação e 

conhecimento. Com o avanço da tecnologia as pessoas podem conhecer lugares antes 

desconhecidos através da TV por assinatura e Internet. A desregulamentação das tarifas aéreas 

faz baixar os preços das passagens e aumentar a concorrência, assim conclui-se que os agentes de 

viagem devem investir em conhecimento, não sendo apenas emissores de passagens, voltando 

assim a prestar serviços de consultoria como Thomas Cook fazia. 

Por outro lado, a Internet pode proporcionar às agências de viagens um canal de 

marketing de baixo custo com maior abrangência de mercado. Seus recursos como o world wide 

web – www e o e-mail, podem se tornar extremamente úteis na divulgação e promoção de 

produtos e serviços tanto aos já clientes como aos consumidores que nunca compraram numa 

determinada empresa. 

Segundo Picinini (1999 apud TOMELIN, 2001, p. 71), 

A Internet deve ser encarada como um aliado e não como uma concorrente. [...] 
poucas agências têm informação sobre as melhores pousadas de Jericoacoara, 
mas certamente têm os sites institucionais, apresentando seus produtos aos 
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consumidores, num primeiro passo, para depois oferecer links para outros sites 
de interesse.    

A empresa para ser competitiva deve utilizar a tecnologia da informação para agregar 

valor ao cliente, e criar diferenciais de modo que possa reduzir significativamente o poder 

competitivo dos seus concorrentes. Assim a empresa precisa oferecer um produto de qualidade, 

integrando o maior número de informações a este produto, e que a Internet proporciona este 

processo a qualquer tipo de organização inclusive aquelas que dispõem de poucos recursos 

financeiros. (DUARTE, 1998). 

A estruturação das agências de viagens, para estarem preparadas para a era da 

globalização, depende da interatividade com as tecnologias da informação disponíveis para o 

mercado turístico, especialmente no nível de acesso à informação e contratação de serviços “on-

line”. Nos Estados Unidos, seis a cada 10 empresas pequenas esperam ter pelo menos um de seus 

funcionários empregados “on-line” acessando a Internet. (FIALHO, 2001) 

Preparar as empresas para essa economia pós-moderna é função de um novo ator que 

neste cenário é o estrategista de negócios da Internet (IBS – Internet Business Strategist). Este 

profissional tem a função de primar pela visão de futuro. “Seu papel é diferente do tradicional 

gerente de plano de negócios[...] uma simples razão é a de que as tecnologias da Internet e da web 

são tão novas que desenvolver estratégias de negócios em cima delas requer sofisticação e 

técnica”. (Id. ibiden, 2001). 

Frente às novas tecnologias e as vantagens que a mesma oferece ao mercado das viagens e 

turismo, a capacitação profissional do setor torna-se imprescindível para o bom desempenho das 

funções, visto que para o acesso das fontes de informações do agente de viagem, além da 

tradicional e cara “folheteria” e material impresso, o acesso à rede mundial de computadores e os 

sistemas globais de distribuição - GDS, tornam o trabalho muito mais fácil, ágil, seguro e o que é 

mais interessante com um custo menor. 

 

2.5. Mercado competitivo e o planejamento estratégico das organizações 

 O mundo passa por diversas transformações. Especialmente em países em 

desenvolvimento, como o Brasil, o processo de globalização estimula um mercado competitivo 
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onde as organizações devem apresentar um comportamento dinâmico, com vistas as 

oportunidades que o próprio mercado interno e externo acenam.   

 A competição entre as empresas se intensificou de tal forma que exigem um 

aperfeiçoamento constante em todas as suas áreas, sejam elas produtivas, técnicas, tecnológicas e 

humanas.  

Mesmo no ramo das agências de viagens esta competição se torna a cada dia mais 

acirrado, não só pelo desenvolvimento e expansão de algumas redes, ex: Thomas Cook, Flytour 

(mesmo que franquias), mas também aquelas que partem para um processo de fusão a exemplo 

de outras atividades econômicas, ex. FIT Turismo e Giro Turismo, que para tornarem-se 

competitivas dividem os custos de infra-estrutura e equipamentos, bem como de promoção e 

vendas (TOMELIN, 2001).  

 Neste contexto, a competitividade organizacional é primordial para a sobrevivência no 

mercado atual. Segundo Boljwin e Kumpe (1990, apud AZEVEDO E COSTA, 2001, p.1),  

[...] afirmam que a competitividade está fundamentada no trinômio, 
produtividade, qualidade, e flexibilidade. A flexibilidade está associada à 
capacidade da organização de atender às flutuações da demanda do mercado. 
Assim, a competitividade da organização também está fundamentada na sua 
capacidade de perceber as mudanças e se preparar para enfrentá-las, adotando 
uma postura pró-ativa. 

 

 Para que este posicionamento competitivo ocorra é fundamental que o planejamento 

organizacional seja realizado dentro de um processo contínuo de preparação para o futuro. 

“Torna-se imprescindível avaliar, no planejamento estratégico, o comportamento das 

organizações frente as forças competitivas do mercado, ou seja, diagnosticar o grau de 

competitividade da organização, identificando sua posição competitiva no setor em que atua” (Id. 

ibiden, p.2)  

A avaliação da postura estratégica das organizações é um processo discutido por muitos 

autores. Porém dada à abrangência do tema, utilizar-se-ão os modelos das Cinco-Forças 

desenvolvido por Michael Porter (1999) e o modelo Delta desenvolvido por Hax e Wilde (2000) 
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para compor a sustentação teórica, relacionando a teoria à pratica comercial das agências de 

viagens. 

  Para melhor compreender como se dá o processo competitivo entre as empresas na 

conquista de mercados, Porter (1999, p.28), diz que o estado da competição num determinado 

setor depende de cinco forças básicas, conforme figura 2: 

 Figura 2 – Forças que governam a competição num setor. Fonte: Porter (1999, p.28) 

A figura 2 demonstra como o mercado e as empresas reagem na medida que são 

submetidas a forças que determinam o maior/menor desempenho de uma organização. As 

organizações devem saber direcionar suas ações de modo a estabelecerem vantagens em relação a 

suas concorrentes, utilizando-se dos fatores que lhe dão maior competitividade.  

 

 Porter (Id. ibiden, p.29), ainda estabelece que: 

[...] quanto mais fracas as forças em termos coletivos, maiores as oportunidades 
para o desenvolvimento superior. - o objetivo do estrategista empresarial é 
encontrar uma posição na qual a empresa seja capaz de melhor se defender 
contra as forças ou de influenciá-las a seu favor. E que essa visão da competição 
se aplica aos setores que atuam com serviços ou àqueles que vendem 
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manufaturados, sendo que os mesmos princípios gerais são válidos para todos os 
tipos de empresas.  

 No mercado de agências de viagens a força competitiva entre as empresas é ainda maior, 

pois levando-se em consideração que praticamente todas trabalham com a revenda dos mesmos 

produtos e serviços, onde sua principal fonte de receita ainda é a intermediação de produtos e 

serviços de terceiros. A condição de intermediadora de produtos e serviços diminui as chances 

das agências de viagens criarem novos produtos e necessidades aos consumidores, a fim de 

minimizarem sua dependência a terceiros – fornecedores. 

Um planejamento estratégico bem formatado com foco em públicos pouco explorados e 

se possível identificados por pesquisas preliminares, pode trazer novas perspectivas de negócios 

às empresas turísticas. As estratégias voltadas a segmentos específicos de mercado, acabam 

otimizando recursos financeiros antes geralmente despendidos em campanhas promocionais 

muito generalista, com baixo índice de consumidores persuadido e conseqüentemente pequeno 

retorno financeiro do investimento realizado. 

Agências de viagens especializadas em segmentos específicos de mercado estão cada vez 

mais presentes no mercado. Esta especialização se dá em função da própria demanda, que exige 

produtos e serviços diferenciados para sua completa satisfação. Prova disto são os cruzeiros 

destinados ao público GLS5, operadoras receptivas especializadas em ecoturismo e turismo de 

esportes radicais, operadoras especializadas em programas e circuitos europeus, Disney, viagens 

de incentivo entre outras.  

 Para que uma empresa se torne competitiva ela deve definir o seu posicionamento 

estratégico, a fim de se tornar especialista e garantir a satisfação do cliente através do pleno 

atendimento às suas expectativas. É importante diferenciar a eficácia operacional da estratégia, a 

busca da produtividade e da qualidade disseminou uma série de ferramentas administrativas e 

gerenciais que se preocupam em garantir a perpetuidade da empresa. A gestão da qualidade total, 

benchmarking, parceria, terceirização, reengenharia, entre outras, aos poucos e de forma 

imperceptível tomaram o lugar da estratégia. Porter (Id. ibidem, p.65) diz que: “A eficácia 

operacional consiste no desempenho de atividade melhor do que os rivais. Abrange a eficiência, 

                                                           
5 GLS – Gays, Lésbicas e simpatizantes: grupos de pessoas optantes e simpatizantes ao relacionamento 
com indivíduos do mesmo sexo.   
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mas não se limita apenas a esse aspecto. Diz respeito a quaisquer práticas pelas quais a empresa 

utiliza melhor os insumos[...]”, por outro lado, o posicionamento estratégico significa 

desempenhar atividades diferentes das exercidas pelos rivais ou desempenhar as mesmas 

atividades de forma diferente. 

 O posicionamento advém de três fontes distintas: posicionamento baseado na variedade, 

onde o foco é a escolha de produtos ou serviços e não em segmentos de clientes, posicionamento 

baseado nas necessidades, neste caso o posicionamento é atender a maioria das necessidades de 

um determinado grupo de clientes, que está mais próximo à orientação para um determinado 

segmento de clientes como alvo e por último a escolha do posicionamento baseado no acesso que 

pode ser em função da geografia ou do conjunto de atividades para melhor alcançá-lo.(Id. ibiden, 

p.68). 

 Dada a dinâmica do mercado e os mais variados modelos de gestão empresarial, a 

estrutura defendida por Michael Porter não abrange todas as maneiras pelas quais as empresas 

competem no ambiente atual.  Esta conclusão vem de uma pesquisa feita com cem empresas dos 

Estados Unidos, cujo resultado foi a elaboração de um novo modelo estratégico, que segundo 

Hax e Wilde (2000), batizado de “Modelo Delta”, que se baseia em três opções estratégicas, veja 

figura 3:  
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Figura 3 – O triangulo do modelo Delt

- Estratégia de melhor produto; 

- Estratégia de soluções para o c
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Estratégia de melhor produto ra o cliente 

a. Fonte: Hax e Wilde, 2000.  
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- Estratégia de lock-in do sistema, ou do sistema fechado; 

 Na opção estratégica de melhor produto as organizações poderão escolher as formas 

clássicas de concorrência por meio de baixo custo ou diferenciação. Apesar de todas as opções 

procurarem estreitar as relações com os clientes para gerar uma mudança, os laços entre empresa 

e clientes são frutos da superioridade intrínseca de seu produto ou serviço. 

 Na opção de soluções para o cliente as estratégias baseiam-se numa oferta mais ampla de 

produtos e serviços que satisfaçam as necessidades da maioria dos clientes e quando não todas 

elas. As organizações procuram desenvolver produtos personalizados de acordo com a 

necessidade individual. O relacionamento profundo com o cliente permite a empresa prever suas 

necessidades e de forma conjunta trabalhar no desenvolvimento de novos produtos e serviços. O 

relacionamento é aprimorado com o aprendizado e a personalização. 

 Na opção estratégica de lock-in do sistema as organizações desenvolvem ações num 

espectro mais amplo. Em vez de concentrar no produto ou no cliente, as empresas levam em 

consideração todos os participantes importantes do sistema. Desta forma ela consegue defender o 

padrão de mercado, servindo de modelo para as demais empresas.  

 Independentemente da escolha do critério ou da combinação deles o posicionamento 

depende do conjunto de ações sob medida, pois é sempre conseqüência de diferenças na oferta ou 

na demanda. Definido posicionamento de uma agência de viagens à mesma deve desenvolver a 

estratégia que significa criar uma posição exclusiva e valiosa, envolvendo um diferente conjunto 

de atividades. Neste sentido se as empresas oferecessem os mesmo produtos, atendessem as 

mesmas necessidades dos clientes e tivessem acesso a todos eles, o que determinaria o 

desempenho de uma empresa seria a eficácia operacional. 

 Desta maneira fica evidente que o posicionamento estratégico de uma agência de viagens, 

depende necessariamente da escolha do foco que se quer trabalhar. A escolha pode ser feita 

privilegiando o produto ofertado (empresa escolhe a especialização de um determinado destino 

turístico, ou região, ou país, ou produto intermediado), o tipo de cliente (a empresa orienta suas 

atividades em função da escolha de nichos mercadológicos), o acesso (atendimentos a 
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corporações e inserção de postos de serviços), ou ainda através da combinação de alguns/todos 

eles. 

 Mielenhausen (apud  LAGE E MILONE, 2000, p.52) faz uma importante consideração: 

Os mercados-alvos determinam as características dos produtos/serviços a serem 
oferecidos, sendo que a clareza das definições e a consistência na atuação 
empresarial aumentam a eficiência, muito embora seja comum ainda hoje em dia 
ver as empresas atuando sem nenhuma especialização de mercado ou tentando 
atuar em mais de uma função. Isto diminui a eficiência no mercado e tende a 
diminuir a rentabilidade e a possibilidade de sobrevivência. 

  

O comprometimento com o público alvo faz com que as agências de viagens desenvolvam 

estratégias de penetração de mercado, que buscam informações importantes e valiosas de seus 

clientes que traduzem suas vontades, anseios, sonhos, necessidades e satisfações. A partir da 

posse destas informações, as agências devem se preocupar em organizá-las e utilizá-las com 

inteligência na manutenção do seu público cativo. Nesta fase dá-se início ao desenvolvimento do 

Marketing de Relacionamento, entre a agência e seus clientes.  

 Desta forma apresenta-se a importância do relacionamento com o cliente, cujo objetivo é 

manter o cliente fidelizado à marca ou a empresa, por meio da leitura individual de cada pessoa 

envolvida num processo comercial. 
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3 FUNDAMENTOS DE MARKETING E MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

3.1 Conceituações 

 

 Faz-se necessário uma retrospecção de conceitos de marketing, que deixam mais claro o 

entendimento das relações entre empresas, produtos/serviços e clientes, onde a base fundamental 

dos conceitos converge para a satisfação completa das necessidades dos consumidores por meio 

de uma troca de produtos e serviços. 

 Segundo Kotler (1998, p.27) “Marketing é um processo social e gerencial pelo qual 

indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de 

produtos de valor com outros”. 

 Complementando, Manzo (1996) diz que a empresa moderna elabora seus produtos 

baseado nas necessidades e desejos expressos de seus consumidores ou potenciais consumidores, 

sendo preciso, portanto, primeiro conhecer tais necessidades e desejos, estudar a fabricação do 

produto visando atendê-las, fabricá-lo adequadamente, distribuí-lo e vendê-lo. Peter Drucker 

(1973 apud, DUARTE, 1998), faz uma análise mais profunda quando ressalta que o objetivo do 

marketing consiste em tornar a venda supérflua, fazendo com que o produto e/ou serviço se ajuste 

perfeitamente à necessidade do consumidor, sendo vendido por si só. 

 E Levitt (1985), enquadra a área de marketing no cenário mundial de mudanças, 

enfatizando que o diferencial para qualquer empresa competitiva é alcançado através do estudo e 

resposta ao que o consumidor quer ou dá valor devendo ajustar-se rapidamente as opções 

oferecidas pelos concorrentes. 

 Antigamente as empresas concentravam suas potencialidades de vendas na intenção de 

modificar a mentalidade do consumidor convencendo-o a comprarem seus produtos. Ofereciam 

produtos prontos, não ouviam os consumidores nem antes, nem durante e nem depois dos 
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processos de produção, simplesmente a empresa produzia aquilo que ela achava que o cliente iria 

comprar e não aquilo que iria satisfazê-lo. 

Se o propósito de um negócio for definido como a satisfação de necessidades, 
deverá ser mais abrangente, envolvendo não só as necessidades de consumidores 
através de produtos e serviços, mas também proporcionando lucro que remunere 
os esforços de vendas dos clientes-distribuidores. Mas não é só. O fabricante a 
terceira ponta do tripé de vendas, também deve ser adequadamente remunerado, 
para ser estimulado a buscar a satisfação das necessidades dos clientes e, 
sobretudo dos consumidores, (COBRA,1993, p.26) 

 

Desta forma, entende-se que estes procedimentos de troca, em dias atuais, são meramente 

formas estratégias de vendas vindas de empresas onde o Marketing orienta a conquista de novos 

consumidores para aumento de seu faturamento e lucratividade, baseada na percepção e 

satisfação das necessidades do consumidor. 

 Segundo McKenna (1993), no antigo modelo de marketing fazia sentido as empresas 

apostarem no desenvolvimento de produtos produzidos em massa, para um mercado de massa, 

através dos meios de comunicação em massa. O momento exige que as empresas busquem uma 

posição superior construindo relações sólidas com seus clientes, baseadas na confiança, 

receptividade, qualidade e personalização. O conceito promocional padrão precisa ser substituído 

por uma abordagem baseada nas relações com o cliente e com a infra-estrutura do setor. 

Percebe-se também que além da necessidade de buscar novos clientes, as organizações 

devem anteriormente dar prioridade aos clientes já existentes. Este conceito de relacionamento 

entre empresas e consumidores surte efeito na criação de valores e interdependência entre ambos, 

que resultam em economia de recursos financeiros. Segundo Furlong (1994, p.2) “De acordo com 

as estatísticas da American Managment Assossiation, será cinco vezes mais caro recrutar novos 

clientes do que conservar os já existentes”.     

  Para Gordon (1998, p.111) “o contínuo processo de criação e compartilhamento de 

valores com os clientes que as empresas escolhem para atender é denominado: Marketing de 

Relacionamento. Dessa forma é reconhecida a importância de aprender com o cliente a criar o 

valor que cada um deseja, afinal os relacionamentos são os bens essenciais de uma empresa”. 
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 Assim o Marketing de relacionamento busca os conhecimentos profundos dos clientes, 

concorrentes e fornecedores para formação de estratégias a fim de manter uma relação duradoura 

e rentável.  

 Segundo Stone e Woodcock (apud BOGMANN, 2000, p.25), Marketing de 

Relacionamento é definido da seguinte forma: 

É o uso de várias técnicas e processos de marketing, vendas, comunicação e cuidado com 

o cliente para: 

a) Identificar clientes de forma individualizada e nominal; 

b) Criar um relacionamento entre a sua empresa e esses clientes – relacionamento que se 

prolongue por muitas transações; 

c) Administrar esse relacionamento para o benefício dos seus clientes e da sua empresa; 

 

Nos estudos do Marketing de Relacionamento, o importante é reconhecer que suas 

definições sempre tratam como filosofia o foco no cliente. O que acontece é uma constante 

evolução dos conceitos e das suas aplicações, para que as organizações mantenham seus padrões 

de competitividade. 

Para Vavra (1993, p. 31) “Existe alguma evidência de que a comunidade de Marketing 

está começando a reconhecer a importância do marketing de relacionamento”, ele concluiu o 

processo sobre as mudanças ocorridas no ambiente mercadológico, com referência na sétima 

edição do livro Marketing Management de Kotler, o qual discute a importância dos 

relacionamentos duradouros com os clientes. 

No entanto, os conceitos do Marketing de Relacionamento e suas respectivas estratégias 

estão sendo discutidos por alguns autores faz algum tempo, onde a principal argumentação dos 

que defendem suas idéias é de que o Marketing precisa de uma revisão conceitual para melhor 

ajustar-se às suas crescentes mudanças do mercado. Para outros a argumentação é que os 

conceitos não mudam, mas devem receber uma nova abordagem, focalizado nas contingências de 

um sistema específico (COSTA, 2000). 
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Esse sistema específico é o elenco de atividades que mantêm a lealdade do cliente em 

relação à empresa, o tratamento individual, a demonstração ativa de sentimento de 

reconhecimento e conhecimento da suas necessidades e expectativas e outras, nos leva a uma das 

fases mais importante do ciclo mercadológico, refere-se ao marketing pós-vendas. 

Kotler (1998) afirma que a interação continuada pós-venda é uma parte muito importante 

do pós-marketing e tão necessária quanto à venda, se uma organização deseja contar com 

oportunidades de negócios com o mesmo cliente no futuro. 

Para Vavra (1993, p. 31), 

No passado, o marketing de conquistar e manter clientes eram feitos 
paralelamente. Venda e serviço faziam parte do mesmo relacionamento 
fornecedor-cliente[...] Entretanto, à medida que amadurecemos em uma 
sociedade mais móvel, industrializada e tecnocrática, surge uma distinção entre a 
venda e a pós-venda[...] Relegamos a segunda metade da venda para os 
departamentos de reclamações, de serviços e de garantia a clientes. 

 

E completa dizendo que “O pós-marketing é uma estratégia a longo-prazo, seu objetivo 

imediato não é simplesmente disparar uma nova compra, mas em vez disso, assegurar-se de que o 

cliente adquiriu o produto certo”. (Id. Ibidem, p. 35) 

Contudo, para assegurar que sua organização possa contar com seus “velhos e bons” 

clientes é indispensável praticar essas gentis ações, principalmente quando se vive em um 

mercado cada vez mais competitivo, onde a disputa pelos clientes é cada vez mais agressiva e o 

crescimento de mercado cada vez mais lento. Em contrapartida os clientes tendem a ser cada vez 

mais exigentes e a prática comum de descontos e promoções tem atingido em cheio a lealdade da 

marca e produto. 

 

3.2 Marketing, serviços, qualidade, atendimento e cultura organizacional. 

 Para o estudo em questão, podemos considerar que as palavras marketing, serviços, 

qualidade, atendimento e cultura organizacional funcionam como elos para a obtenção do 

desenvolvimento organizacional voltado a era do cliente. 
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 Esse conjunto de políticas que orienta o esforço de marketing com o objetivo de 

estimular as vendas sempre levam em consideração as possíveis respostas do mercado. Portanto, 

em termos de estratégia de marketing, o composto mercadológico consiste nas ações que a 

empresa pode fazer para direcionar a demanda para seu produto. 

 Popularizado por McCarthy (apud, KOTLER, 1998, p, 97), o composto dos “quatro P’s”, 

produto, preço, praça e promoção, que Kotler define como composto de marketing, sendo “o 

conjunto de ferramentas que a empresa usa para atingir seu objetivo de marketing no mercado 

alvo”, é formado por: 

- Produto: é o resultado esperado do serviço e não inclui somente características intrínsecas da 

oferta; 

- Preço: a aceitação do preço proposto para um bem tangível é melhor do que para um imaterial; 

- Praça (ou Ponto de Distribuição): corresponde ao próprio local de produção e não a de um 

circuito de distribuição; 

- Promoção: a mídia clássica não funciona tão bem quanto o boca a boca originado pela 

experiência do cliente após experimentar o serviço; 

Já Dick Berry (apud VAVRA, 1993, p. 33) professor de marketing, sugeriu recentemente 

a modificação dos 4 P’s, afirma que o mercado de hoje requer que novos elementos sejam 

adicionados ao composto de marketing para auxiliar a empresa a torna-se competitiva.  

Adaptando as idéias de Berry para uma perspectiva pós-marketing, o novo composto pode 

ser: 

- Produto: qualidade, confiabilidade e características; 

- Preço: preço cobrado, condições de preço e ofertas de preço; 

- Distribuição (place): acessibilidade aos bens ou as instalações do fornecedor e acessibilidade do 

cliente; 

- Promoção: propaganda pré-venda, publicidade e promoções de vendas; 
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- Comunicações com o cliente: programas de comunicação pós-venda (revistas próprias, 

eventos...), código 800 (discagem direta gratuita) e serviço de atendimento das reclamações e de 

cumprimentos aos clientes; 

- Satisfação do cliente: monitoramento das expectativas do cliente e da satisfação delas com os 

produtos ou serviços disponíveis e com o sistema de entrega; 

- Serviço: serviço pré-venda, serviço pós-venda e atividades de conveniência do consumidor. 

Há também outros modelos compostos para a segmentação da demanda, como os 4 À’s: 

Análise, Adaptação, Ativação e Avaliação e os 4 C’s: Consumidor, Custo para o consumidor, 

Conveniência e Comunicação. 

Além desses sistemas de marketing, outra área extremamente crítica é a prestação de 

serviços ao cliente, a importância do feedback do cliente a respeito dos serviços é extremamente 

necessária para que haja uma perfeita compreensão entre a organização e seus respectivos 

clientes. 

 No âmbito do turismo, em função da intangibilidade e da experiência vivencial do produto 

turístico, são necessárias técnicas mercadológicas específicas para comercialização do mesmo, 

sendo elas abordadas pelo “Marketing Turístico”, amplamente estudado na Europa e nos EUA 

(RUSCHMANN, 1995). 

 No caso da agência de viagens o consumidor vai procurar o serviço e o serviço vai até o 

consumidor (vice-versa), já no caso da produção, a manufatura e/ou produtos industrializados 

apenas vão até o consumidor, considerando tais diferenças entre produtos e serviços, o autor 

Teboul (apud COSTA, 2000 p.28), argumenta que alguns agentes acrescentam outros elementos 

ao composto de marketing quando se trata da prestação de serviços: 

- Processo de entrega: com grande peso, pois os clientes têm dificuldade em dissociar as 

características intrínsecas do processo e da interação com o pessoal; 

- Participantes: os atores do processo de entrega, correspondentes aos funcionários e os clientes. 

- Intangibilidade: qualidade no atendimento e na prestação de serviços 
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 Os serviços estão intrinsecamente ligados ao atendimento, e por sua vez a qualidade. 

Você pode solicitar um serviço, e para que este seja realizado, você dependerá de um 

atendimento, às vezes até impessoal, informatizado ou virtual, e ao final deste contato haverá um 

valor residual onde o cliente percebe se o atendimento e ou serviço foi feito com qualidade, ou 

não. 

 Nas agências de viagens, como em qualquer outra organização a qualidade não é mais 

motivo de diferenciação. O nível de qualidade exigido pelos consumidores e a globalização 

fizeram as empresas se especializarem e melhorarem a qualidade dos seus produtos e serviços. 

Em função das características específicas assumidas pelos produtos e serviços turísticos a questão 

da qualidade é bastante delicada. Bem diferente dos produtos materiais, os serviços e produtos 

turísticos são muito vulneráveis às perspectivas e satisfação dos consumidores. 

A melhoria da qualidade dos aspectos físicos do turismo não difere muito de 
outras indústrias. Trata-se de cumprir as especificações como salubridade da 
água, limpeza do ar, higiene das instalações, cuidados com a paisagem, etc. No 
entanto, a melhoria da qualidade do serviço turístico é mais difícil pelas próprias 
características de qualquer serviço – heterogeneidade, intangibilidade, 
vencimento, etc. (Rosander, 1992). Devido ao fato da experiência turística ser 
intangível e, além disso, envolver uma distância física e de tempo entre a 
decisão e o consumo, o nível de qualidade dependerá das expectativas que o 
turista forme. Nessas expectativas, influem tanto a promoção e a publicidade 
turística como as necessidades pessoais, as experiências passadas ou a 
informação que se transmite boca-a-boca. (Zeithaml et al.,1993). Se as 
expectativas criadas são excessivamente altas, o turista sofrerá uma decepção e 
considerará que o nível de qualidade é baixo. Por isso, é imprescindível não criar 
falsas expectativas. (apud, OMT, 2001, p. 325) 

 

 Apesar das agências de viagens parecerem não estar diretamente ligada a eventuais 

desgostos dos turistas nos destinos numa falha provocada por um fornecedor (hotel, receptivo, 

etc), e esta experiência negativa será também refletida no aspecto qualidade da agência.  

 Por vezes, é muito mais fácil dissertar sobre o que não é qualidade, especialmente se 

tratando de serviços turísticos. Acontecimentos que enaltecem a “falta de qualidade”, parecem 

fazer parte do dia a dia das pessoas, seja pelo atraso de um vôo, ou o atendimento descortês de 

um funcionário. O número de organizações e pessoas que são envolvidas para o atendimento de 

um turista desde o momento da venda até o consumo de um produto, dificulta ainda mais a 

manutenção da qualidade durante todo o processo.  
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Como todo serviço o turismo é heterogêneo. A qualidade da experiência turística 
se constrói com a contribuição de diversas pessoas e organizações, desde o 
momento em que se decide viagem até que o cliente regresse a sua casa. A 
satisfação do cliente dependerá de cada pessoa com a qual ele tenha contato. Do 
resultado desses momentos dependerá a boa impressão, seja pela rapidez no 
serviço, pela amabilidade no trato, pela eficácia, pela empatia ou por qualquer 
outro atributo. Cada desses momentos da verdade (Carlzon, 1991) supõe 
excelentes oportunidades para demonstrar a capacidade de satisfazer as 
necessidades do cliente e de cumprir – inclusive suplantar – suas expectativas. 
Para conseguir isso, tanto as pessoas como as organizações devem estar 
preparadas, desenvolvendo planos de qualidade que favoreçam a satisfação dos 
clientes, a formação do pessoal e a gestão até a melhora contínua. (Id. ibiden, p. 
326). 

 

 Um bom atendimento é essencial para uma boa qualidade na prestação de um serviço. 

Segundo Giacomini Filho (apud, LAGE E MILONE, 2000, p. 67), “Num teste promovido pela 

revista Viagem e Turismo em 1998, foram contatadas 10 agências de viagens[...] O resultado 

mostrou aspectos bastante heterogêneos: seis apresentaram problemas de atendimento, 

destacando-se falta de paciência, desinteresse, falta de conhecimento do produto turístico e alto 

nível de persuasão”. Observa-se que o atendimento é uma variável que deve ser levada em 

consideração para uma empresa que deseja investir em estratégias de marketing de 

relacionamento.  

 O atendimento é reconhecido como definitivo nas decisões de compra, representando um 

valor agregado às ofertas de uma organização ao mercado. Independentemente de ele estar ligado 

a empresas de manufatura ou prestadora de serviço, o atendimento deve ter qualidade e ser 

intencionalmente planejado.  

 Segundo Costa (2000, p. 24), a natureza do atendimento pode ser dividida em: 

Atendimento funcional – quando se referir a um setor da organização que tenha 
por função específica o atendimento ao cliente seja para a venda ou 
esclarecimentos de uso em campo; por exemplo, o que tradicionalmente 
identifica-se como Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), entre outros. Vê-
se que os contatos são tipicamente com clientes externos. 

Atendimento pessoal – aquele que qualquer pessoa da organização poderá 
prestar a um cliente, ocorrendo, portanto, para clientes externos e internos. É o 
atendimento direto que pode ocorrer tanto face-a-face como por qualquer via, 
telefone, fax, eletrônica, etc. 
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 A forma que organização encontra para discutir e planejar a forma de atendimento seja 

ela, personificada, e ou padronizada, só terá efeito positivo se para o cliente este atendimento lhe 

trazer satisfação. No ato do planejamento e execução do atendimento deve-se lembrar que o foco 

é no cliente. 

  É importante considerar que a qualidade no atendimento, não está somente ligada aos 

setores diretamente ligados ao contato com o cliente externo, mas a todos. Numa agência de 

viagens ter qualidade no atendimento, não é somente para aqueles que estão diretamente ligados 

ao setor de vendas como: agentes, promotores e consultores. Deve ser extensiva a toda a empresa. 

Nas organizações modernas a flexibilidade para resolver problemas, potencializando as tomadas 

de decisões com vistas ao empowerment6, são necessárias para dar agilidade no processo 

comercial como um todo.  

 São fatores determinantes para um bom ou mau atendimento, (Id. ibiden,p. 25): 

Determinante estrutural: correspondem aos fatores contextuais da infra-estrutura 
onde se realiza o atendimento, podendo-se exemplificar com sistemas de 
apoio/suporte (métodos de trabalho, processamento de dados, esquema 
decisório, etc.); ambientação (layout, iluminação, limpeza, música ambiente, 
etc.); apresentação (disposição de produtos, precificação, aparência de 
funcionários, etc.). 

Determinante atitudinal: são fatores que estabelecem o contato interpessoal entre 
pessoas e organização, expressos nas atitudes do atendente e clientes. Entram 
como exemplos o tratamento, comprometimento com objetivos, habilidade, etc. 
É onde reside em maior grau a arte de atender, mas a qualificação não é 
suficiente para garantir um resultado de atendimento. 

  

 O atendimento depende da estrutura e da atitude dos funcionários, para qual a empresa 

está organizada. Ele pode ocorrer em qualquer nível organizacional, dentro do conceito de 

clientes internos e externos.  

 Por fim, Giacomini Filho (apud LAGE E MILONE, 2000, p. 66) lembra que: 

[...] a complexidade dos processos de produção, mostrando também limites para 
a oferta de novos artigos diferenciados ao mercado, apontou para o atendimento 
no sentido de oferecer diferenciais a um consumidor mais exigente e informado. 

                                                           
Empowerment: dar liberdade e motivação ao funcionário de funções intermediárias para tomadas de decisões. Ao 
contrário de centralizar as decisões nos níveis mais altos.  
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Ao constatar que o artigo procurado pode ser encontrado em vários pontos de 
venda, o cliente faz sua opção, muitas vezes, recaindo sobre empresas que 
agregam outros serviços e que propiciam atendimento diferenciado, mostrando 
qualidade ao item adquirido. 

 

 Considerando então a disposição da inter-relação das variáveis de marketing, serviço, 

qualidade, atendimento e cultura organizacional, podemos implementar qualquer ação estratégica 

para o desenvolvimento do marketing de relacionamento, como demonstra a figura 4. 

 

Figura 4 – Contexto do Marketing de Relacionamento nas agências de viagens. Fonte: Adaptado de Costa (2000) 

  

Contudo, deve-se levar em consideração que a cultura organizacional deverá estar ciente 

da sua responsabilidade e importância dentro do processo. Pois são pessoas com suas atitudes que 

moverão a empresa, utilizando-se de todos os recursos disponíveis para alcançar o nível máximo 

de relacionamento com clientes. 

Segundo McKenna (1993, p. 145), 

Nos últimos anos, escreveu-se muito sobre a cultura das empresas, um aspecto 
que realmente pode ter uma força muito grande. As empresas precisam entender 
os fatores culturais internos que as impulsionam. Se uma empresa puder 
desenvolver uma cultura que enfatize a qualidade e a confiabilidade, ou o 
serviço e as relações com o cliente, todos os funcionários provavelmente 
trabalharão duro para garantir que esse objetivo seja realizado. 
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 Chiavenato (1996), considera que as equipes de autogestão, são responsáveis por qualquer 

tipo de tarefas dentro da empresa, buscando o comprometimento das pessoas, visando 

incrementar a participação dos funcionários através de círculos de qualidade com intuito de 

sempre trabalhar em equipes o que tornam os resultados mais eficazes. 

Nesta abordagem integradora das variáveis, Marketing, Serviço, Qualidade e Atendimento 

e Cultura Organizacional concluímos que o Marketing de Relacionamento é desenvolvido dentro 

de uma organização a partir interação das mesmas a fim de conquistar e fidelizar os clientes. 

 

3.3 Natureza do Marketing de Relacionamento 

McKenna (apud BOGMANN, 2000) contribui com o entendimento do marketing de 

relacionamento fazendo três afirmações importantes, deixando claro a natureza do mesmo. 

- Marketing é um processo ininterrupto de aprendizagem, pelo qual a empresa adquire 

conhecimentos ininterruptamente por meio do processo de interação com clientes e o 

mercado, de modo a adaptar-se e poder reagir de maneira competitiva. 

- O Serviço preserva a lealdade à Marca. O mais alto grau de lealdade à marca ocorre 

quando o consumidor se depara com um problema que é imediatamente resolvido pelo 

fornecedor. 

- Na era da informação, todas as empresas tornar-se-ão prestadoras de serviços, e as 

marcas terão como base os serviços. 

As relações entre fornecedores e clientes podem ser caracterizadas pelo de nível de 

relacionamento entre eles. Apresentam-se três níveis do marketing de relacionamento, segundo 

Berry & Parasuraman (apud Id. ibidem, 2000): 

• Nível um - através de incentivo de preço. Conhecido como marketing de freqüência ou de 

retenção cuja eficiência é contestada, uma vez que é facilmente imitado pelos concorrentes. 

• Nível dois – vai além do puro incentivo de preço, formando elos sociais acima dos elos 

financeiros. Neste nível é dada ênfase à prestação de serviço personalizada e há transformação 
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de consumidores em clientes. O consumidor pode não ter  nome para a instituição, o cliente 

não pode deixar de ter. O consumidor é atendido como parte da massa, o cliente é atendido de 

forma pessoal e individual. O cliente é entidade, em si por si; as especificidades sobre ele – 

informações pessoais, serviços utilizados, exigências especiais – estão num banco de dados. O 

consumidor é atendido por um profissional designado, ao menos em suas necessidades não-

rotineiras. 

• Nível três – neste nível de marketing são consolidados os relacionamentos com elos 

estruturais, além dos elos sociais e financeiros. Os elos estruturais são aquele tipo de serviço 

muito valioso para o cliente, mas nem sempre prontamente disponível em outras fontes. Os 

serviços têm como base a tecnologia e são integrados ao sistema, em vez de dependerem dos 

comportamentos de formação de relacionamento de cada um dos empregados, daí o termo 

estrutural. 

Estes três níveis estão representados no quadro 1. 

Nível Tipo de 

ligação 

Orientação 

do marketing 

Grau de 

personalização 

do serviço 

Elemento básico 

do mix de 

marketing  

Potencial de 

diferenciação 

competitiva ustentada 

Um Financeira Consumidor Baixo Preço Baixo 

Dois Financeira e 

social 

Cliente Médio Comunicações 

pessoais 

Médio 

Três Financeira, 

social e 

estrutural. 

Cliente De médio a 

elevado 

Prestação do 

serviço 

Alto 

Quadro 1 – Níveis do marketing de relacionamento. Fonte: Berry e Parasuraman (apud BOGMANN, 2000, p.29). 

O quadro 1 representa as características nas relações entre clientes e fornecedores, 

fazendo com que as empresas possam analisar o nível empregado no mercado e estrategicamente 

provocar mudanças para estabelecer novos vínculos e atingir o nível mais alto de relacionamento, 

ou seja, o nível 3. 
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Para aplicação dos níveis de relacionamento é importante que as empresas conheçam 

melhor os seus clientes e possam avaliá-los e qualificá-los dentro de uma categoria que defina seu 

grau de fidelidade com uma marca, produto ou serviço. Segundo Gordon (1998, p.128) “[...] os 

consumidores são agrupados, de acordo com os comportamentos demonstrados, em seis 

categorias diferenciadas tanto pela participação crescente nos negócios quanto pelo 7share of 

mind obtidos em cada uma”. Gordon (Id. ibiden, p. 129) aborda as seguintes categorias de 

vínculos com os clientes: 

Prospects (clientes potenciais): são pessoas identificadas da população em geral e cujo perfil 

combina com o que sua empresa está procurando, ou seja, as pessoas têm bom potencial de 

adaptação ao enfoque, às capacidades e aos produtos e serviços da sua empresa. 

Experimentadores: são os prospects que tomaram conhecimento de sua organização e suas ofertas 

e começam a adquirir bens e serviços em caráter de compras experimentais, avaliando a sua 

empresa.   

Compradores: são experimentadores que estão satisfeitos com sua experiência inicial e passaram 

a fazer negócios com sua empresa, mas não de forma efetiva. Continuam a fazer negócios com os 

fornecedores atuais, mas mostraram-se muito interessados na negociação com a sua empresa. 

Clientes eventuais: neste caso a sua empresa já preencheu as necessidades do seu cliente, 

conquistando parcialmente a sua confiança. O cliente pode utilizar seus concorrentes como forma 

a garantir fontes alternativas, caso houver problemas com a sua empresa. 

Clientes regulares: nestes casos o cliente já compra há muito tempo da sua empresa, cuja 

confiança já foi conquistada. Neste caso os clientes desejam participar não só no processo de 

compra, mas também em outros componentes estratégicos essenciais ao negócio, onde o 

compromisso mútuo levará ao próximo estágio do processo.   

Defensores: estes clientes são tão comprometidos com a sua empresa que somente uma grave 

violação da confiança poderia prejudicar essa relação. Um defensor estará sempre do lado da 

                                                           
7 Share of mind: significa até que ponto a sua empresa desfruta favoravelmente das intenções repetidas de compra e 
uma percepção de que o impulso favorece sua empresa no segmento em que atua. (GORDON, 2001, p.128) 
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empresa disseminando boas referências a respeito da mesma. Fará “boas reclamações” 

convidando você a melhorar sem ser negativo nas suas orientações. 

 

Defensores       

Clientes regulares       

Clientes eventuais       

Compradores       

Experimentadores       

Prospects       

 Consciência Interesse Avaliação Experiência Adoção Compromisso 

Quadro 2 – Escala de vínculo – processo de compra e intensidade de relacionamento com o cliente. Fonte: Gordon 

(1998, p.131) 

Gordon (1998), faz três considerações a respeito da escala de vínculo, sendo que: 

Conforme o quadro 2, a primeira é que: o relacionamento no seu decorrer pode andar em 

ambas as direções. A confiança como a antipatia, é acumulativa, porém o relacionamento pode 

ser facilmente deteriorado, enquanto que, para o crescimento o caminho é bem mais difícil. 

A segunda é que o processo até o vínculo máximo deve ser conquistado passo a passo. 

Dificilmente se conseguirá o vínculo maior num único encontro. Cada passo deve ser encarado 

como um objetivo máximo e para isto cada passo deve ser estabelecido e orientado por um plano. 

E a terceira é onde o processo de compra e o estado final da categoria do cliente estão 

intimamente ligados. É importante que a empresa saiba a importância de cada cliente e trabalhar 

o nível de consciência sobre os produtos e serviços é vital para aumentar o nível de vínculo com 

o cliente. 
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No mercado turístico, as agências de viagens sofrem em todos os sentidos as forças de um 

mercado competitivo. Precisamente os consumidores requerem um leque de benefícios como: 

preço, segurança, acompanhamento, qualidade do produto/serviço, benefícios, condições de 

pagamento, para que criem vínculo junto às empresas. 

A acirrada concorrência faz as empresas agregarem aos seus produtos valores que acabam 

seduzindo ainda mais os consumidores mais afoitos. Na guerra para conquistar um número cada 

vez maior de clientes as empresas aéreas há algum tempo já vem utilizando estratégias, como 

programas de milhagens, serviços de massagistas e mordomos em sala vip dos aeroportos, 

assentos garantidos em vôos internacionais sem necessidade de reservas, poltronas executivas na 

classe econômica reservada exclusivamente para os passageiros escolhidos. Todos estes 

benefícios para seduzir os passageiros freqüentes. Grupo seleto que representa apenas 20% de 

todas as pessoas transportadas, mas que respondem por 60% do faturamento das empresas de 

aviação (BOECHAT, 2001). 

 Muitas empresas já colhem os frutos da melhora de seus produtos e serviços, cuja origem 

foi identificada após o estreitamento da comunicação com o cliente.  

 A generalização do termo fidelização pode ser alvo de discordância. Para Carvalho 

(2001), só uma parcela de alto poder aquisitivo pode se dar ao luxo de ser fiel a uma marca. Para 

grande maioria da população dos consumidores, o que conta mesmo é o preço e não a marca. O 

que evidentemente levanta dúvidas sobre a eficácia ou até mesmo a necessidade de tais 

campanhas de fidelização. 

 Uma pesquisa realizada pelo Provar – Programa de Administração do Varejo da 

FEA/USP detectou que a fidelidade do consumidor tem características distintas em relação ao 

tipo de produto, local de venda e principalmente a faixa de renda, ou seja, quanto maior a 

sensibilidade ao preço menor é a sua fidelidade. Estes elementos devem ser considerados pelas 

empresas que desenvolvem ou que desejam desenvolver um programa de fidelização. (Id. ibiden, 

2001). 

 As agências de viagens e o senso comum do “trade” turístico transferem a 

responsabilidade dos programas de benefícios ou incentivos aos clientes freqüentes aos seus 
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fornecedores, pois elas entendem que os produtos comercializados não são seus e a sua função é 

simplesmente de distribuidora, onde não competiria às agências arcar com custos de programas 

de incentivos e benefícios para comercialização de produtos que não são produzidos por elas. 

Pode-se argumentar sobre esta situação, quando se compara a agência a outras atividades 

desenvolvidas por intermediários como, por exemplo: postos de gasolina, supermercados, 

distribuidores de bebidas, atacadistas entre outros. E neste caso, será que eles também transferem 

a responsabilidade de promoções aos seus fornecedores? 

 As agências possuem grandes vantagens em relação a outras atividades, pois a relação 

comercial com seus clientes está baseada principalmente na confiança depositada no agente de 

viagem, quando na organização de uma viagem. Nesta condição o cliente expõe abertamente 

todas as suas vontades, necessidades, preferências, desejos, sonhos disponibilidades sociais e 

financeiras, formando um completo banco de dados que futuramente pode ser gerido para 

transformar esta relação numa relação durável e mais rentável.       

  Assim, o marketing de relacionamento assume papel de fundamental importância 

nas empresas que colocam a satisfação do cliente em primeiro lugar. Mielenhausem (apud LAGE 

e MILONE, 2000, p. 61), argumenta que: “Os custos crescentes com propaganda, o aumento da 

concorrência e a redução da rentabilidade, a dificuldade em turismo de diferenciação de 

produtos/serviços fazem do marketing de relacionamento a ferramenta fundamental de 

sobrevivência e sucesso de uma agência de viagens[...]”, Esta afirmação revela a importância que 

deve ser dada ao marketing de relacionamento pelas agências de viagens, pois somente desta 

forma é que se poderá alcançar uma vantagem competitiva.  

 

3.4. A ferramenta operacional Customers Relationship Management - CRM 

 A abreviação das palavras da língua inglesa Customers Relationship Management ou 

CRM, traduzido para o português como “administração do relacionamento com clientes”, é o que 

muitas organizações buscam para a manutenção de clientes habituais, desenvolvendo estratégias 

para torná-los cada vez mais fiéis, minimizando o custo com investimento para aquisição de 

novos clientes.  
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A combinação de processos de negócios e tecnologia que busca compreender um cliente 

através de uma perspectiva múltipla, identificando quem é ele, o que ele faz, o que ele deseja e 

qual foi à satisfação percebida após a compra, servem para as empresas estarem mais preparadas 

no relacionamento com a sua clientela. As estratégias integradas de vendas, marketing e serviços, 

planejadas e executadas através de ações coordenadas vão resultar no processo do CRM, que tem 

seus objetivos calcados na interdependência e relação empresa e cliente, resultando as seguintes 

evidências segundo Almeida (2001): 

• Uso do relacionamento para aumentar a receita: compõe uma visão abrangente dos clientes 

para maximizar seu relacionamento com a empresa através de vendas cruzadas. Melhorar a 

lucratividade ao identificar, atrair e reter os melhores clientes; 

• Uso das informações integradas para excelência dos serviços: usar informações dos clientes 

para melhor servi-los, fazendo com que ganhem tempo e não tenham frustrações com 

possíveis problemas. Os clientes devem ficar surpresos ao descobrir quanto se sabe a respeito 

deles; 

• Criação de um novo valor e instigação à lealdade: isto pode ser uma vantagem competitiva, ao 

tornar a empresa conhecida pelos clientes e clientes potenciais com habilidades em responder 

suas necessidades e responder aos seus pedidos; 

• Implementação de uma estratégia de soluções mais pró-ativa: usar uma solução focada em 

clientes por toda a empresa. Ao invés de apenas juntar dados e eventualmente usá-los, 

eliminam-se questões antes do que elas se tornem crises. A coleta reativa de dados passa a 

relações pró-ativas para o consumidor resolvendo problemas no primeiro contato; 

• Tornar-se focado no cliente não significa necessariamente melhorar o serviço a clientes. 

Significa ter interação consistente e conveniente com o cliente em cada encontro. CRM é uma 

estrutura de integração e não um produto. Colocar esta estratégia em prática requer 

desenvolvimento de uma série de aplicações integradas que levam em conta todos os aspectos 

de “front-Office”, tal como a necessidade de automatizar o relacionamento dos usuários, 

servindo a vendas e marketing. 
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A famosa arte de manter o cliente satisfeito está obrigando o marketing a conviver com a 

informática e entender o processo organizacional. Essa é a razão de ser do Customer Relationship 

Management (CRM), que é a união dos avanços da tecnologia que permitem analisar e avaliar a 

Base de Dados com o novo pensar em marketing, possibilitando o tão sonhado atendimento 

personalizado, objetivando a fidelização das clientelas.  

O CRM é um modelo de negócios centrado no cliente, a idéia básica é estabelecer um 

relacionamento com os clientes de forma individual, logo dispor das informações para tratar 

clientes diferentes de maneiras diferentes. O intercâmbio entre o cliente e a empresa torna-se 

mutuamente benéfico uma vez que os clientes fornecem informações em retribuição aos serviços 

personalizados que atendem às suas necessidades individuais. 

A filosofia do CRM poderia ser traduzida como esqueça o produto, pense no 
cliente[...] CRM, é um sistema que ajuda a empresa a reunir todo o 
conhecimento coletivo sobre clientes que possui dentro de si, colocando-o num 
lugar onde possa ser aproveitado por todos os funcionários por meio do uso de 
um conjunto variado de  ferramentas.  Com ele, a empresa consegue entender 
melhor os clientes, oferecer-lhes maior apoio, servi-los melhor e, em última 
análise, ganhar novos clientes (GASET, 2001, p.116). 

 

Para o sucesso na implantação do CRM numa empresa, os responsáveis não devem achar 

que apenas com a aquisição de um software de CRM, o processo estará findado. Somente com 

comprometimento da alta diretoria e de todos os funcionários envolvidos no processo de 

implementação, manutenção e controle das relações com os clientes é que o CRM trará resultados 

positivos a uma organização. 

 É importante que o clima e a cultura organizacional da empresa esteja aberta a inovações 

e desafios. Numa empresa onde as pessoas são reticentes às mudanças, certamente não 

conseguirá instituir a filosofia do marketing de relacionamento e das relações comerciais focadas 

nos clientes. 

Segundo Gaset (Id. ibidem, p.120):  

[...] as empresas que ajudam seus funcionários a enxergar o valor dessa 
mudança, dessas novas soluções de CRM são aquelas que têm sucesso. Para 
envolver as pessoas da organização na implementação do CRM, é preciso, 
portanto, que a cúpula reapresente as informações de tal forma que elas digam: É 
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assim que o sistema ajudará você. É importante não apenas que você utilize, mas 
que deseje utilizá-lo. 

 

 A estratégia do CRM nas empresas, com base nas possibilidades de ganho de 

competitividade e lucratividade através do bom relacionamento individual conta o intermédio da 

utilização da Tecnologia da Informação (TI), que visa consolidar a oferta de seus produtos e 

serviços à realmente aquilo que o cliente espera e o banco de dados que dispõem de maior 

volume de informações sobre seus clientes. Para isto se torna indispensável à utilização de 

recursos de informática capazes de facilitar a tomada de decisão e os processos administrativos e 

estratégicos das empresas. 

A Tecnologia da Informação permite dar subsídios para tomada de decisão gerencial, 

onde se podem analisar com alto grau de confiabilidade, questões como quem são os clientes 

mais lucrativos, quais promoções que obtiveram os melhores resultados, quais os produtos que 

devem ser oferecidos, como quando e quanto se deverá produzir, podem ser respondidas de 

maneira bastante rápida com a implantação de um banco de dados informatizado.  

Em um mercado em que informações caminham tão rapidamente, 
principalmente agora, nesta mudança de século, o sucesso das empresas não 
dependerá apenas da extensão pela qual coletam informações sobre seus clientes 
atuais, mas também da forma que usam estas informações. [...] Os concorrentes 
podem aumentar os gastos em propaganda, reduzir os preços e intensificar a 
distribuição, mas se uma empresa estabeleceu forte relacionamento com seus 
clientes atuais com base em um banco de dados, é improvável que ela se torne 
vulnerável em curto prazo.(VAVRA apud BOOGMANN, 2000, p. 68) 

 

A evolução da tecnologia da informação e dos recursos de informática pode ser 

claramente percebida nas organizações, onde fazem parte do dia a dia dos seres humanos não só 

nos seus postos de trabalho, mas, também nos seus lares e no processo de desenvolvimento. A 

necessidade das organizações de atualizarem seus recursos tecnológicos ininterruptamente a fim 

de se manterem competitivas, força as mesmas procurarem inovações em empresas provedoras de 

TI. Porém para muitas empresas ligadas às atividades de agenciamento turístico, ainda existe um 

hiato muito grande entre suas estratégias e o uso de tecnologias. O que observa é que a maioria 

das empresas está passos lentos para terem disponíveis soluções completas de marketing de 

banco de dados.  
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As organizações necessitam de informações para tomarem decisões acertadas e eficazes. 

Uma parte significativa destas informações é fornecida pela estrutura organizacional da empresa, 

pelos canais de comunicação que a contemplam como um todo. Todavia os gestores necessitam 

de informações fornecidas por especialistas em determinadas áreas do conhecimento. Sendo 

assim, o papel do gestor consiste em utilizar estas informações para alcançar o melhor 

desempenho possível com a utilização mínima possível de recursos. 

 Assim também se faz na visão do agente de turismo que usará das estratégias de 

marketing e principalmente da tecnologia da informação para direcionar as ações de mercado, 

identificar públicos potenciais, nichos e adaptações dos produtos e/ou serviços. 

Para Cooper (2001, p.458), “a tecnologia da informação têm liderado a mudança de foco 

de organizações turísticas voltadas para o produto, para operações com capacidade de resposta, 

mais flexíveis e voltadas para o mercado, nas quais o sucesso depende de captação e respostas 

rápidas às mudanças nas necessidades dos clientes”. Aquelas empresas antes direcionadas na 

venda e distribuição do seu produto certamente perderão mercado caso não derem valor às 

informações fornecidas pelo consumidor.  

Para acompanhar melhor estas informações, as organizações utilizam o software 

aplicativo banco de dados para armazenagem das informações que posteriormente desenvolverão 

a inter-relação com o consumidor. A aplicação de marketing com o banco de dados consiste em 

gerenciar o relacionamento com os clientes individuais e para planejar as campanhas de 

comunicações.“Seu objetivo é criar e sustentar um fluxo de comunicação no dois sentidos entre 

empresa e seus clientes”, (SHAW & STONE, 1993, p.75). 

O marketing de banco de dados usa tecnologia para formação do mesmo, e técnicas 

analíticas sofisticadas combinadas com métodos de marketing direto de relacionamento para 

obter uma resposta desejada e mensurável de grupos e indivíduos. Porém uma lista de clientes 

com somente nomes, endereços e números de telefones não pode ser considerado um banco de 

dados de marketing. Na visão do marketing o bando de dados deve prover a gestão empresarial 

com informações relevantes que possibilitem ações concretas direcionadas a clientes, cujo 

retorno seja positivo à organização.  
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 A possibilidade da formação de um banco de informações sobre os clientes individuais, 

que podem ser extraídos de pedidos, listas externas, avaliações e pesquisas que identificam seus 

padrões de compra, necessidades e valores, quando bem aplicados podem auxiliar na elaboração 

ou ajustes de produtos e serviços com vistas a clientes específicos. 

    Segundo Shaw e Stone (apud BOGMANN, 2000, p.22) são características do marketing 

com banco de dados: 

 Os clientes atuais e potenciais estão identificados em um registro no banco de 
dados de marketing; 

 Cada cadastro de cliente além de conter informações de identificação (nome, 
endereço, profissão), mas também um conjunto de informações sobre 
necessidades e características dos clientes e a forma de abordagem correta que 
garantirá um bom retorno após aplicação da campanha de comunicação. Nesta 
etapa torna-se importante a análise das campanhas anteriores e os melhores 
resultados de retorno com cada cliente. 

 A informação está disponível durante todo o processo de comunicação com o 
cliente, a fim de proporcionar maior respaldo e segurança no atendimento e 
venda; 

 O banco de dados é usado para arquivar respostas e clientes às iniciativas da 
empresa; 

 Os elaboradores da estratégia de marketing devem acessar o banco de dados 
afim de orientá-los a respeito do mercado, segmentos de mercado e públicos 
alvos; 

 Em corporações que vendem diversos produtos para cada cliente, o banco de 
dados é usado para assegurar que seja desenvolvida uma abordagem consistente 
e coordenada; 

 O banco de dados eventualmente substitui a pesquisa de mercado. As respostas 
dos clientes frente a uma campanha devem fornecer a informações que a 
empresa está buscando; 

 Para lidar com o vasto volume de informações deve ser desenvolvida além da 
automação do banco de dados, a automação do gerenciamento de marketing 
proporcionará a identificação das ameaças e oportunidades e também as 
maneiras de aproveitar as oportunidades e neutralizar essas ameaças.  

 

No caso de uma agência de turismo, um banco de dados só existirá se as informações 

armazenadas estiverem passíveis de consultas a respeito de pelo menos dois elementos sempre 

envolvidos num processo comercial: o(s) cliente(s) e o(s) fornecedor(es). Isto porquê no processo 
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em que uma agência de viagens serve de intermediadora entre cliente e prestadores de serviços, 

transportadoras, hotéis, operadoras, guias, entre outros, o papel do profissional agente de viagens 

é oferecer um produto/serviço que seja exatamente aquilo que o cliente deseja, o quê não é uma 

tarefa muito fácil se considerar que se tem o “mundo” e vários produtos e serviços para oferecer a 

um cliente.  

Bogmann (2000, p. 89), diz que “O Marketing com banco de dados é mais facilmente 

adotado por empresas do setor de serviços, pois pela própria característica de inseparabilidade 

(consumo no momento da produção)”, Neste sentido as agências de viagens gozam de grande 

vantagem sobre empresas de outros setores, pois nela o cliente presta todo tipo de informação ao 

seu respeito, sabendo que a função do agente de viagem é lhe proporcionar a melhor opção de 

viagem levando-se em consideração o conforto, a segurança e seus recursos financeiros 

disponíveis. 

  Dependendo do propósito, alguns bancos de dados de empresas só incluem dados de 

consumidores usuais, outros já incluem dados sobre consumidores usuais e potenciais. Dado a 

importância do banco de dados e da TI para o marketing de relacionamento, este na maioria dos 

casos contempla informações relacionadas a clientes que já compraram na empresa.  

Para tanto a tecnologia da informação e o banco de dados no marketing de relacionamento 

vem sendo muito utilizado pelas empresas nos últimos anos, têm alimentado uma postura de 

modernização, em que a estratégia competitiva é consciente e sólida, as organizações que 

iniciaram este processo já provam de alguns de seus benefícios, pois, pode-se otimizar valiosos 

recursos financeiros, quando utilizam o seu banco de dados, visto que o mesmo possibilita a 

seletividade (o que realmente interessa para cada indivíduo), personalização, continuidade, 

melhor programação de tempo, alta taxa de leitura, facilidade de teste e privacidade. (FELIPE JR, 

2000). 

 

3.5 Sistemas para gerenciamento do banco de dados 
 

 Para aplicação dos recursos de comunicação entre empresas e clientes é extremamente 

necessário o investimento em programas específicos que são capazes de administrar as 

informações que estão envolvidas nesta relação.  
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 A otimização dos recursos financeiros e humanos nas organizações no emprego de 

softwares de gestão empresarial, chamados de soluções ERP – Enterprise Resources Planning, 

que em versões mais modernas interagem com soluções de CRM num só programa, trazem novas 

alternativas aos empresários que pretendem aliar a informática de última geração no processo de 

gestão. Segundo Klava (2001 p. 10) “Agora é a vez dos sistemas para gerenciamento com 

clientes ganharem versões mais compactas voltadas para pequenas e médias empresas”.  

 Estudos realizados pelo instituto norte americano, IDC – International Data Corporation, 

indicam que as vendas desses softwares no mundo vão atingir os U$ 12 bilhões em 2004. No ano 

de 2000, foram U$ 4,6 bilhões (Id. ibidem, p.10) 

 No Brasil a procura por softwares que oferecem soluções de CRM, está em grande 

expansão. As empresas já estão sentindo a necessidade de melhorar o relacionamento com os 

clientes e para isto buscam as soluções informatizadas de ERP e CRM. 

 

3.6 A pró-atividade nas agências de viagens 

Em praticamente todas as áreas das ciências sociais a pró-atividade tem sido indispensável 

quando se quer alcançar resultados positivos no desempenho de funções sejam elas pessoais e/ou 

profissionais.  

Neste caso muito se tem falado da necessidade da pró-atividade no processo de gestão das 

organizações. Isto significa que as empresas devem se tornar mais perceptíveis às demandas dos 

seus clientes reais e potenciais antecipando ações que visem tornar real e disponível algo que os 

consumidores estariam dispostos ter, antes que os mesmos se esforcem para obter tais produtos e 

ou serviços. 

Da mesma forma a pró-atividade pode ser vista como antecipação aos problemas, para 

minimizar os efeitos de sua ocorrência com ações corretivas. De uma forma ou de outra se diz 

pró-ativo, aquilo que se faz premeditadamente. 
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Segundo Lago (2002) um dos significados do prefixo “pró” significa antecipação, algo 

que acontece antes. A pessoa pró-ativa está sempre se antecipando aos acontecimentos, fazendo 

até mesmo alguma espécie de previsão para poder atuar de uma forma planejada.  

  A situação pró-ativa requer que de alguma forma haja uma mudança no processo, cuja 

alavanca para esta mudança é a união de alguns elementos: criatividade, planejamento e 

iniciativa.  

 As organizações em especial as agências de viagens necessitam incluir na sua rotina de 

trabalho ações pró-ativas que melhorem o desempenho comercial junto aos seus clientes. 

Dificilmente encontram-se empresas (agências de viagens) que oferecem produtos e ou serviços 

aos seus clientes que foram identificados antecipadamente por meios estratégicos (banco de 

dados, pesquisas, etc). 

 A pró-atividade possibilita a antecipação de demandas dos clientes “agir 

antecipadamente” é um dos principais elementos de alavancagem da sua satisfação, pela 

capacidade de surpreendê-los favoravelmente ao responder as suas necessidades emergentes. 

Geralmente os profissionais “agentes de viagens” conhecem muito bem seu cliente, pois a grande 

maioria é favorável a uma relação de inteira confiança ao agente de viagens, passando assim 

informações valiosíssimas que muitas vezes não são bem aproveitadas. 

  Desta foram, a pró-atividade quando utilizada para dar uma resposta rápida às 

reclamações dos clientes também pode agregar valor aos serviços prestados, à medida que 

promove a sua fidelidade junto à empresa. Porém sempre se faz necessário lembrar que a resposta 

a uma reclamação pressupõe que já houve um erro no processo e isto pode abalar a confiança do 

cliente depositada na empresa. 

 

3.7 Canais de comunicação com clientes - implantação 

É possível então aplicar as estratégias do marketing de relacionamento numa organização 

do tipo agências de viagens? Certamente que sim. Porém devem planejar estrategicamente as 

ações que farão parte do “mix” de recursos de comunicação com o cliente para que haja o 
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máximo de aproveitamento dos benefícios proporcionados pelo marketing de relacionamento. 

Uma ação não planejada pode prejudicar a relação empresa x cliente, ao invés de desencadear o 

processo de fidelização.  

Os recursos disponíveis para comunicação com os clientes potenciais e reais são os mais 

variados possíveis e orientado para os mais diversos fins. Um exemplo é o e-mail marketing – 

consiste na utilização do e-mail para comunicação com clientes. A partir do perfil traçado e da 

concessão para recebimento de e-mails, o usuário recebe somente informações direcionadas ao 

seu negócio e universo de interesse. Ao utilizar este recurso deve-se tomar o cuidado em 

desenvolver e-mail que realmente possa interessar o grupo ou cliente, caso contrário o cliente 

pode julgar que seu “espaço” está sendo invadido e isto se tornar em imagem negativa da 

empresa. 

  Contudo, implantação do Marketing de Relacionamento nas organizações não é uma 

tarefa fácil. Muitas empresas que iniciam o processo desistem logo no primeiro ano. Até mesmo 

as empresas bem sucedidas não tem muita certeza sobre como – ou devem – reunir os dados em 

um amplo banco de dados. Há um longo caminho a ser percorrido para conhecer a psique do 

consumidor e por outro lado às organizações precisam trabalhar mais para coletar, distribuir e 

utilizar os dados certos (DAVENPORT, et al, 2001).           

 Para o sucesso do marketing de relacionamento com clientes, entrevistas realizadas com 

empresas bem sucedidas, revelam que na maioria dos casos, estas utilizam sete práticas comuns 

(Id. ibiden, 2001): 

Concentrar-se nos clientes mais valiosos: as iniciativas de gestão de informações sobre o 

consumidor exigem tempo e esforço, até que a empresa saiba quais clientes compensam o custo. 

Estabelecer objetivos e prioridades: as empresas devem estabelecer os objetivos e a prioridade da 

implementação do marketing de relacionamento dentro do planejamento estratégico. Outro ponto 

é saber quais clientes e tipos de comportamentos que devem ser priorizados. 

Buscar uma combinação ótima de conhecimentos: é importante que as organizações consigam 

extrair e trabalhar com as mais diversas informações sobre os clientes. Empresas como a Procter 

& Gamble utilizam mapa mentais que consistem em amplas discussões com consumidores típicos 
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e profissionais de marketing, para avaliar quais são as atitudes dos consumidores (o que dizem, o 

que não dizem, e o que fazem) durante suas compras. Com esse mapeamento minucioso a 

empresa consegue obter as informações necessárias acompanhando alguns clientes. 

Evitar armazenar todos os dados em uma única base: apesar de muitas empresas defenderem o 

uso de um único banco de dados para armazenar as informações acerca dos clientes, o uso 

combinado de mais de um banco de dados pode favorecer a empresa em alguns aspectos como: 

evitar que funcionários demitidos consigam facilmente obter comercializar informações sobre 

clientes, a dificuldade de combinar as diversas fontes de informação em um único banco de 

dados, como os processos de manutenção e estrutura de um depósito tão complexo. Contudo as 

indicações apenas apontam que a fragmentação das informações em diversos bancos de dados 

parece ser a melhor estratégia, o que não quer dizer este assunto é dado por encerrado. 

Analisar caminhos criativos para compreender o fator humano: este realmente não é um caminho 

fácil, pois exige que a empresa se esforce ao máximo para compreender os aspectos intrínsecos 

do ser humano. Algumas empresas optam por utilizar apenas os dados das transações, sejam eles 

por conhecimento explícito (documentado e acessível) e tácito (compreendido mas não 

documentado e inacessível).  

Ampliar o contexto de análise: deve-se entender que o sucesso de uma organização depende 

concretamente dos papéis estabelecidos, da cultura do ambiente de trabalho e da estrutura 

organizacional. Para tanto, algumas empresas adotam a seguinte iniciativa; Estabelecer novos 

papéis – empresas criaram novas funções para ajuda-las a gerir o conhecimento sobre os clientes. 

A Procter & Gamble está testando bibliotecários, que trabalham em tempo integral para sintetizar 

os dados extraídos de diferentes fontes, alertando periodicamente os demais funcionários sobre 

informações potencialmente úteis; mudar para uma cultura centrada no cliente – muitas empresas 

líderes conduziram a difícil mudança para uma cultura mais centrada no cliente, o que deve 

contribuir significativamente para o sucesso de suas abordagens; Reestruturar com cuidado – as 

empresas não devem concentrar sua abordagem em um único tipo de cliente. Se assim o fizer, 

não terá condições de criar condições genéricas valiosas e úteis para toda a organização. 
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Desenvolver processos e suas ferramentas: esta etapa parece óbvia, porém muitas empresas não 

têm sucesso na gestão do conhecimento dos clientes, por não conseguirem estabelecer processos 

internos de modo a conduzir e organizar e analisar as informações recebidas.  

  O principal objetivo dessas práticas é focalizar seus conhecimentos nos clientes, 

oferecendo melhores produtos e/ou serviços através dos mais variados e criativos meios de 

comunicação e princípios do marketing de relacionamento.            

   Então podemos perceber que os tópicos citados acima podem ser implantados em 

qualquer tipo de organização que deseje obter uma lucratividade significativa a partir dos 

esforços dedicados exclusivamente a seus clientes. 

 

3.9 Considerações parciais do levantamento bibliográfico 

A tecnologia e a informática têm influenciado muito no mercado de viagens e turismo, a 

ponto de estabelecer grandes mudanças nos processos administrativos das organizações e no 

método de comercialização e distribuição dos serviços e produtos turísticos.    

Estas mudanças são facilmente percebidas nas agências de viagens, peças fundamentais 

para o desenvolvimento do fenômeno turístico, onde o processo de desintermediação e 

reintermediação, conseqüência dos novos métodos de distribuição proporcionados pela Internet, 

aliado a alta competitividade do setor e alguns acontecimentos recentes (redução de 

comissionamento, conflitos étnicos – terrorismo), tornam estas empresas mais cada vez mais 

frágeis. 

 É possível que a situação atual das agências de viagens, seja passível de grandes melhoras 

quando as mesmas passarem a enfocar o cliente, como ator principal do seu negócio e assim 

desenvolver estratégias para conhecê-lo melhor e converter este conhecimento num 

relacionamento mais rentável. 

 O Marketing de Relacionamento aplicado às agências de viagens pode contribuir 

substancialmente na relação com seus clientes. A exemplo de outras empresas como as 

companhias aéreas que lançaram os programas de fidelidade, as agências podem aumentar sua 
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produtividade após conhecerem melhor seu cliente, sabendo das suas necessidades, desejos, 

motivações e recursos, por meio da administração de um completo banco de dados.  

 Empiricamente as agências já possuem informações importantes sobre seus clientes, 

talvez a grande questão seja como administrar estas informações revertendo-as em seu próprio 

benefício. Com os conhecimentos do Marketing de Relacionamento pode-se ordenar, planejar e 

desenvolver ações pró-ativas na fidelização e retenção dos clientes, dotando as agências de 

métodos de gestão mais eficazes na otimização dos recursos e maximização dos lucros.       
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Neste trabalho conforme já apresentado, é discutido o marketing de relacionamento 

aplicado às estruturas das agências de viagens filiadas a ABAV no estado de Santa Catarina.  

Segundo a OMT (apud DENKER, 1998, p. 24), metodologia turística é o “Conjunto de 

métodos empíricos experimentais, seus procedimentos, técnicas e táticas para ter um 

conhecimento científico, técnico ou prático dos fatos turísticos”. Portanto esse capítulo apresenta 

a metodologia aplicada à realização da Pesquisa Científica. 

O estudo proposto faz uso da análise dos dados quantitativos e qualitativos, uma vez que 

as relações entre as variáveis: o marketing de relacionamento adotado pelas agências de viagens e 

sua influência no comportamento dos clientes serão analisados e quantificados de forma a traçar 

comentários e discutir tal situação entre os envolvidos. 

Segundo Laville & Dionne (1999, p.43): 

A partir do momento em que a pesquisa centra-se em um problema específico, é 
em virtude desse problema específico que o pesquisador escolherá o 
procedimento mais apto, segundo ele, para chegar a compreensão visada. Poderá 
ser um procedimento quantitativo, qualitativo, ou uma mistura de ambos. O 
essencial permanecerá: que a escolha da abordagem esteja a serviço do objeto de 
pesquisa, e não o contrário, com o objetivo de daí tirar, o melhor possível, os 
saberes desejados. 

 Entende-se que o trabalho proposto assume características quanti-qualitativas, onde o 

instrumento utilizado para coletas de dados – “questionário com perguntas fechadas”, 

características de uma análise quantitativa é utilizado para descrever fatos sociais que geralmente 

são analisados por pesquisas qualitativas. Também é relevante dizer que as pesquisas têm sido 

caracterizadas pelo tipo de dados coletados e pela análise que se fará desses dados (CHIZZOTTI, 

1991). 

Pesquisas quantitativas: prevêm a mensuração de variáveis preestabelecidas, 
procurando verificar e explicar sua influência sobre outras variáveis, mediante a 
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análise da freqüência de incidências e de correlações estatísticas. O pesquisador 
descreve, explica e prediz;  

Pesquisas qualitativas: fundamentam-se em dados coligidos nas interações 
interpessoais, na co-participação das situações dos informantes, analisadas a 
partir da significação que estes dão aos seus atos. O pesquisador participa, 
compreende e interpreta. (Id. ibiden, p.52). 

 Em função desta diferença muito tênue entre os tipos de pesquisas, a análise dos dados do 

presente trabalho, ora desenvolve-se de forma quantitativa, ora de forma qualitativa. 

 A pesquisa utilizada será do tipo levantamento, por meio da aplicação de questionário 

com perguntas fechadas, como instrumento de coleta de dados. A escolha do levantamento foi em 

função da necessidade de levantar dados atuais sobre as agências, a utilização do marketing de 

relacionamento e o conhecimento das mesmas acerca do tema. Após o levantamento dos dados, 

será feita a analise da empregabilidade do marketing de relacionamento nas agências de viagens 

de forma a manter diferenciais competitivos. 

Segundo Gil (1991, p.56): 

As pesquisas deste tipo caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo 
comportamento se deseja conhecer. Basicamente procede-se à solicitação de 
informações de um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado 
para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as conclusões 
correspondentes aos dados coletados. 

Apesar de Gil, estabelecer uma ligação direta entre pesquisa do tipo levantamento e 

análise quantitativa, outros autores como Triviños (1987), argumenta que não se pode afirmar 

categoricamente que os instrumentos que se usam para realizar a coleta de dados são diferentes 

na pesquisa qualitativa daqueles que são empregados na investigação quantitativa.  

Verdadeiramente, os questionários, entrevistas etc. são meios “neutros” que 
adquirem vida definida quando o pesquisador os ilumina com determinada 
teoria. Se aceitarmos do ponto de vista da “neutralidade” natural dos 
instrumentos de coleta de dados, é possível concluir que todos os meios que 
usam na investigação quantitativa podem ser empregados também no enfoque 
qualitativo. ... Sem dúvida alguma, o questionário fechado, de emprego usual no 
trabalho positivista, também o podemos utilizar na pesquisa qualitativa. (Id. 
ibiden, p. 137)   
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Tiboni (2002, p.14) completa: “A coleta de dados vai obter informações sobre a realidade 

a ser estudada. No turismo, os instrumentos de uso mais freqüentes para a coleta são os 

questionários e as entrevistas”.  

Chizzotti (1991, p. 84) lembra que: “Algumas pesquisas qualitativas não descartam a 

coleta de dados quantitativos, principalmente na etapa exploratória de campo ou nas etapas em 

que estes dados podem mostrar uma relação mais extensa entre fenômenos particulares”.   

Desta forma pode-se comprovar a utilização do método quanti-qualitativo para análise dos 

dados do presente estudo. 

Foi utilizado o software estatístico Sphinx, para tabulação e análise dos dados. O teste 

estatístico utilizado foi o “Qui-Quadrado - χ2” para testar a significância das associações entre as 

variáveis.  

A formulação matemática do χ2 é a seguinte: 
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O = freqüência observada na pesquisa; 
E = freqüência esperada que é obtida da seguinte forma: 
 

)(
)()(

totalfreqüencia
unatotaldacolfreqüênciaxhatotaldalinfreqüênciaE =  

 

Para as demais análises, quando não utilizado o χ2, foi utilizado o software Microsoft 

Ecxel, cuja análise dos dados individuais e cruzados foram realizados com o auxílio da 

ferramenta “filtro” do próprio programa, possibilitando comparações seguras entre variáveis e 

grupos de agências. 

Faz-se necessário ressaltar que a análise é baseada nas observações feitas pelos dirigentes 

e ou diretores das agências de viagens que responderam a pesquisa. Assim, as questões que 

buscam levantar as opiniões dos clientes a respeito da qualidade dos serviços prestados pelas 
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agências de viagens, tabelas 5 e 9, não expressam necessariamente as opiniões dos mesmos 

(clientes), visto que a análise baseia-se nas observações feitas pelos próprios diretores.  

 

4.1 População e amostra 

A população alvo da presente pesquisa é composta por todas as agências filiadas à 

Associação Brasileira de Agências de viagens - ABAV, seccional de Santa Catarina. Para o 

alcance dos objetivos e a validação das hipóteses levantadas, foi realizada uma pesquisa do tipo 

levantamento e como instrumento de coleta de dados utilizou-se um questionários composto por 

16 perguntas.  

Os questionários foram encaminhados, por meio de correio  eletrônico (e-mail), para todas 

as agências que compunham  a população, ou seja, noventa  empresas filiadas e ativas. Tal 

metodologia de coleta de dados foi escolhida em função da facilidade de obtenção do cadastro 

das empresas em questão. Além disso, admite-se que as agências escolhidas (filiadas a ABAV) 

sejam mais representativas e participantes nas decisões relativas a atividade e ao mercado. 

As  agências de viagens contatadas que responderam aos questionários foram em número 

inferior ao tamanho da população. Tal fato, como discute MATTAR (1998), é comum em 

processos de  coleta de dados através do uso de questionários. O total de questionários recebidos 

e considerados válidos para a pesquisa totalizam 43 agências de viagens. Portanto os dados 

analisados na presente pesquisa referem-se a uma amostra da população de agências. O tamanho 

da amostra em questão, segundo metodologia discutida por  MATTAR (1998) e BARBETTA 

(1998), admitindo máxima variabilidade na população estudada e um nível de confiança de 95%, 

implica em um erro amostral de aproximadamente 11%. 
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5 ANÁLISE DA PESQUISA 

 

 Após aplicação do pré-teste da pesquisa de campo, foi possível verificar as mudanças 

necessárias ao instrumento de coleta de dados (questionário) para que a análise do mesmo 

atendesse aos objetivos traçados no presente trabalho. 

 Na análise, dar-se-á privilégio a imparcialidade e neutralidade do pesquisador, para  que 

as informações sejam relatadas de forma a prognosticar a situação do mercado das agências de 

viagens e utilização do marketing de relacionamento. 

 Para a tabulação dos dados foram utilizados os programas estatísticos Sphinx e Excel, 

conforme mencionado no item Metodologia. Ressalta-se que nas questões analisadas pelo teste 

χ2, as freqüências que ficaram acima da média esperada, foram grifadas em azul e aquelas que 

ficaram abaixo da média esperada foram grafadas em vermelho. Em qualquer um dos casos, os 

grafos significam que a(s) variável(eis) tiveram uma ocorrência significativa em relação as 

demais.  

 Optou-se pela representação dos dados coletados por tabelas e gráficos para facilitar a 

visualização dos resultados. As tabelas possibilitam que sejam observados as freqüências mais 

significativas e os gráficos permitem uma visualização mais cômoda das ocorrências de todas as 

variáveis.   

Freqüência 
Número de funcionários Número. % 
1 funcionário 1 2,33 
de 2 a 5 funcionários 22 51,16 
de 6 a 10 funcionários 9 20,93 
de 11 a 15 funcionários 8 18,60 
acima de 16 funcionários 3 6,98 

Total  43 100,00 
TABELA 1 – Número de funcionários empregados nas agências de viagens 
Fonte: TEIXEIRA, 2003 
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Gráfico 1 – Representação gráfica do número de funcionários empregados nas agências de viagens. 

 

A dependência é muito significativa (χ2 = 31.30, gl= 4, 1-p= >99,99%). 

O χ2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

A pesquisa indica que cerca de 53% das agências entrevistadas são de pequeno porte 

(entre 1 e 5 funcionários). As agências de médio e grande porte dividem o saldo restante em  

cerca de 21% e 26% respectivamente.  

 Ressalta-se que a divisão das classes (pequena, média e grande) é baseada no número de 

funcionários contratados e não na produção/produtividade das mesmas. Esta informação serve 

apenas para caracterizar o mercado das agências de viagens do Estado. 

Freqüência 
Escolaridade dos dirigentes Número. % 
1º Grau completo 1 1,75 
2º Grau completo 10 17,54 
Superior incompleto  9 15,79 
Superior completo 20 35,09 
Superior completo em turismo 7 12,28 
Técnico em turismo 0 0,00 
Especialização 2 3,51 
 Especialização em turismo 8 14,04 
Total 57 100,00 
TABELA 2 – Grau de escolaridade dos dirigentes das agências de viagens 
Fonte: TEIXEIRA, 2003 
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Gráfico 2 – Representação gráfica do grau de escolaridade dos dirigentes das agências de viagens 

 

O número de citações é superior ao número de observações devido às respostas múltiplas 

(2 no máximo). 

A dependência é muito significativa (χ2 = 28.84, gl= 7, 1-p= 99,98%). 

O χ2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

O nível de escolaridade dos dirigentes das agências é bastante alto, onde cerca de 35% dos 

entrevistados tem formação superior completa. Destaca-se que 12,28% dos entrevistados são 

graduados em turismo, e 14,04% tem especialização em turismo. O somatório destas classes 

representa 64,92% dos entrevistados.  

 Esta indicação comprova o levantamento citado no referencial teórico, onde um estudo 

realizado pelo Instituto de Hospitalidade da Bahia demonstra que os dirigentes e diretores das 

agências de viagens do Brasil possuem o maior grau de escolaridade entre as empresas que 

compõem a base da atividade turística, ou seja, hotéis, restaurantes (gastronomia) e transportes. 

 Esta questão é relevante, pois desta forma pode-se concluir que os dirigentes das agências 

pesquisadas são pessoas com bom nível cultural e de conhecimento, capazes de interpretar e 

responder a pesquisa aplicada. 
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Freqüência 
Posicionamento das agências de viagens em relação à Internet Número. % 
a vê como uma concorrente Z 0,00 
a vê como uma ferramenta de busca de informações e reservas 2 4,65 
a vê como uma ferramenta de busca de informações, reservas e comunicação 
com seus clientes e fornecedores 7 16,28 
a vê como uma ferramenta de busca de informações, reservas e comunicação 
com seus clientes e fornecedores e a utiliza freqüentemente 33 76,74 
a vê como uma ferramenta de busca de informações, reservas e comunicação 
com seus clientes, porém utiliza muito pouco dos seus recursos 1 2,33 

Total 43 100,00% 
TABELA 3 – Posicionamento das agências de viagens em relação à Internet 
Fonte: TEIXEIRA, 2003 
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Gráfico 3 – Representação gráfica do posicionamento das agências de viagens em relação à Internet 

 

A dependência é muito significativa (χ2 = 79.18, gl= 5, 1-p= >99,99%). 

O χ2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

 Em relação ao posicionamento dos dirigentes das agências de viagens frente a Internet, 

revela que a grande maioria dos entrevistados, 76% a vê como uma ferramenta de trabalho, para 

busca de informações, reservas e comunicação com seus clientes, utilizando-a freqüentemente 

para o desenvolvimento das ações operacionais de uma agência.  

 Observa-se que nenhum dos entrevistados apontou a Internet como uma concorrente, ou 

seja, o “medo” que se tinha no início da popularização da Internet, onde se achava que a mesma 
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seria uma ameaça às agências de viagens por facilitar o processo de desintermediação, não ocorre 

mais para a maioria dos entrevistados.  

 A pesquisa aponta que a Internet é utilizada freqüentemente em seus recursos 

(informação, operações – reservas e comunicação), tornando-se inclusive, não só um canal de 

comunicação entre agência e fornecedores mas também um canal de comunicação entre empresa 

e clientes. O mercado eletrônico (e-commerce), ou seja, relações comerciais entre agência e 

fornecedores -  “business to business” (b to b) e relações entre agências e clientes “business to 

clients” (b to c), por meio de um “site” na Internet, como já observado no referencial teórico, é 

um meio eficaz na distribuição dos serviços e produtos turísticos, cujas vantagens são altamente 

positivas levando-se em consideração o alcance e o baixo custo de comunicação proporcionados 

pela web. 

 Ao se fazer um cruzamento entre o posicionamento frente a Internet e o grau de instrução 

dos diretores, verificou-se que não há uma relação entre as duas variáveis, pois houve uma 

distribuição uniforme, onde independente do grau de instrução dos gestores das agências de 

viagens a grande maioria entende que a Internet é uma ferramenta de trabalho, para busca de 

informações, reservas e comunicação com seus clientes, utilizando-a freqüentemente. 

 

Freqüência 
Utilização de ferramentas para aferir a satisfação dos clientes Número. % 
Questionário para mensurar a satisfação 5 8,77 
Serviço de atendimento ao consumidos SAC´s 4 7,02 
Compra fantasma 2 3,51 
Análise dos consumidores perdidos 5 8,77 
Conversa informal após a prestação dos serviços 41 71,93 

Total 57 100,00 
TABELA 4 – Utilização de ferramentas para aferição da satisfação dos clientes em relação aos serviços prestados 
pelas agências de viagens. Fonte: TEIXEIRA, 2003 
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Gráfico 4 – Representação gráfica da utilização de ferramentas para aferição dos serviços prestados pelas agências de 
viagens 

 

O número de citações é superior ao número de observações devido às respostas múltiplas 

(3 no máximo). 

A dependência é muito significativa  (χ2 = 96.60, gl= 5, 1-p= >99,99%). 

O χ2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

 Salienta-se que esta questão permite mais de uma resposta, onde se pretende levantar as 

ferramentas mais utilizadas para verificação da qualidade dos serviços oferecidos. A grande 

maioria dos entrevistados, 71,93%, afirmam conversar informalmente com seus clientes após a 

prestação dos serviços para verificar a qualidade dos mesmos. 

 Nota-se que é muito pouco utilizado, meios técnicos como sugerem os fundamentos do 

marketing para verificar a qualidade dos serviços. Isto se deve ao fato de que a conversa, mesmo 

que informal, permite ao agente de viagens avaliar com certa precisão aspectos como: 

atendimento, infra-estrutura, serviços, equipamentos, pontualidade, segurança e etc, sejam eles da 

própria agência ou de seus fornecedores.  

  



83 

 Considerando que 41 das 43 agências entrevistadas averiguam os seus serviços e os 

serviços dos seus fornecedores junto aos seus clientes, pode-se dizer que este tipo de trabalho é 

muito importante dentro da visão do marketing, visto que esta iniciativa valoriza o 

relacionamento entre agência e clientes. Os clientes sentem-se valorizados e parte essencial de 

todo o processo. 

 Ao se efetuar um cruzamento entre as empresas que utilizam métodos formais para avaliar 

os serviços da agência, verificou-se que estes métodos ocorrem com maior freqüência  em 

agências de viagens que possuem dirigentes com instrução escolar em nível superior completo e 

nível superior completo em turismo.  

  

Freqüência 
Satisfação dos clientes Número. % 
Muito satisfeitos 18 41,86 
Satisfeitos 25 58,14 
Poucos satisfeitos 0 0,00 
Insatisfeitos 0 0,00 

Total 43 100,00 
TABELA 5 – Satisfação dos clientes das agências de viagens, segundo os diretores das mesmas 
Fonte: TEIXEIRA, 2003 
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Gráfico 5 – Representação gráfica da satisfação dos clientes das agências de viagens, segundo os diretores das 
mesmas 
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A dependência não é significativa (χ2 = 1.14, gl= 1, 1-p= 71,42%). 

O χ2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

 Os percentuais são calculados com base no número de citações. 

 A pesquisa indica que do ponto de vista dos gestores das agências, os seus clientes estão 

satisfeitos (58,14%) ou muito satisfeitos (41,86%) em relação à qualidade do atendimento e dos 

serviços oferecidos.  

 Estabelecendo uma relação entre as respostas das questões 4 e 5 (tabela 4 e 5), percebe-se 

que a origem desta informação provém basicamente das conversas informais entre agência e 

clientes após a prestação de um serviço. Como apenas cerca de 8% (tabela 4) das agências fazem 

uma análise com os clientes perdidos, ou seja, o levantamento dos os motivos que levam um 

cliente a trocar de agência; e poucas agências (8% e 7%) aplicam questionários e oferecem 

serviços de atendimento ao consumidor (SAC´s) respectivamente, presume-se que os dirigentes 

não conhecem a fundo a  maioria dos seus clientes ou ex-clientes.  

 Admiti-se neste caso que estas respostas poderiam ser diferentes se o informante fosse o 

próprio consumidor. Porém dada a dificuldade de obter-se a abertura necessária ao cadastro dos 

clientes das agências e a própria logística necessária a aplicação de um instrumento de pesquisa 

junto aos clientes das agências pesquisadas, não foi possível fazer este levantamento. Fato que 

não prejudica o desenvolvimento do presente estudo. 

Freqüência 
Medidas administrativas para melhora da satisfação dos clientes Número. % 
Treinamento com funcionários 30 25,42 
Aplicação de técnicas e processos de qualidade 1 0,85 
Atendimento personalizado 39 33,05 
Flexibilidade de negociação  18 15,25 
Serviços agregados: transfer, entrega de documentos, etc 23 19,49 
Programa de fidelidade 6 5,08 
Administração de contas corporativas por taxas 1 0,85 
Total 118 100,00 
TABELA 6 – Medidas administrativas utilizadas pelas agências de viagens para melhorar a satisfação dos seus 
clientes 
Fonte: TEIXEIRA, 2003 
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Gráfico 6 – Representação gráfica das medidas administrativas utilizadas pelas agências de viagens para melhorar a 
satisfação dos seus clientes 

 

O número de citações é superior ao número de observações devido às respostas múltiplas 

(5 no máximo). 

A dependência é muito significativa (χ2 = 79.78, gl= 7, 1-p= >99,99%). 

O χ2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

Os percentuais são calculados com base no número de citações. 

 Como a pergunta possibilitou mais de uma resposta, considera-se que as principais 

medidas administrativas são o atendimento personalizado (33,05%), treinamento dos funcionários 

(25,42%) e serviços agregados ou diferenciais como transfer, entrega de documentos em 

domicílio, etc (19,49%).   De alguma forma os empresários procuram melhorar a qualidade de 

seus serviços, seja investindo na qualificação de seus funcionários, o que gera maior 

confiabilidade e segurança no momento da comercialização de um produto turístico, ou até 

mesmo no oferecimento de diferenciais ou serviços “extras” que agregam valor aos produtos 

comercializados ou até mesmo à agência. 
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 Verificou-se que a ocorrência da gestão de contas corporativas (atendimento à empresas) 

por taxas fixas (Management Fee), foi numa agência de viagem de grande porte (acima de 16 

funcionários). Apesar da utilização deste tipo de gestão ter sido citado apenas por uma agência, 

este formato de administração é considerado por especialistas da área, como sendo uma tendência 

de mercado para as empresas que buscam uma relação melhor com seus clientes. A pesquisa 

comprova que para prestar este tipo de serviço a agência deve ter infra-estrutura condizente com 

as necessidades apontadas pelas empresas correntistas, onde numa agência de viagem de grande 

porte estas condições são facilitadas. 

 

Freqüência 
Importância na implantação de programas de relacionamento Número. % 
Mais importante ação da empresa 5 11,63 
Uma das mais importantes ações da empresa 29 67,44 
Média importância 8 18,60 
Pouca importante 1 2,33 
Nada importante 0 0,00 

Total 43 100,00 
TABELA 7 – Importância dada pelas agências de viagens na implantação de programas de relacionamento 
Fonte: TEIXEIRA, 2003 

 

 18,60%

0,00%

2,33%

67,44%

11,63%

Mais importante ação da empresa

Uma das mais importantes ações da
empresa
Média importância

Pouca importante

Nada importante

 

Gráfico 7 – Representação gráfica da importância dada pelas agências de viagens na implantação de programas de 
relacionamento 
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A dependência é muito significativa (χ2 = 43.60, gl= 3, 1-p= >99,99%). 

O χ2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

Os percentuais são calculados com base no número de citações. 

 Ao contrário do pré-teste realizado, onde havia uma uniformidade entre as variáveis, a 

pesquisa indica que cerca de 67% dos entrevistados afirmam que a implantação de programas de 

relacionamento seria uma das mais importantes ações da empresa. Pode-se considerar que, apesar 

de ser uma ação importante, ela não é considerada a prioritária. Logo outras ações não levantadas 

pelo instrumento de coleta de dados também são consideradas importantes. 

Freqüência Melhora do desempenho financeiro por meio da fidelização dos 
clientes Número. % 
Não, pois a agência não valoriza este tipo de iniciativa Z 0 
Não, a empresa já presta um bom serviço e não precisa 
deste tipo de iniciativa para melhorar o desempenho financeiro Z 0 
Sim, pois precisa manter o contato com os clientes 
da agência garantindo a rentabilidade da mesma 10 23,26 
Sim, pois precisa conhecer melhor o cliente para disponibilizar 
produtos e serviços personalizados que propiciam maior 
satisfação e conseqüente fidelização 33 76,74 

Total 43 100,00 
TABELA 8 – Melhora do desempenho financeiro por meio da fidelização dos clientes 
Fonte: TEIXEIRA, 2003 
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Gráfico 8 – Representação gráfica da melhora do desempenho financeiro por meio da fidelização dos clientes 
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A pesquisa aponta que existe unanimidade dos dirigentes das agências em reconhecer a 

importância do relacionamento com clientes para a melhoria do desempenho financeiro. Vale 

ressaltar que cerca de 76% dos entrevistados entendem que necessitam conhecer melhor o cliente 

para oferecer produtos e serviços mais personalizados. Isto é importante, pois como já visto no 

referencial teórico as agências necessitam antecipar-se aos desejos dos clientes, superando as suas 

expectativas. Ou seja, serem mais “pró-ativas”. 

 Ao se fazer um cruzamento entre a possibilidade em melhorar e resultado financeiro e a 

prioridade da implantação de programa de relacionamentos com clientes, 88,37% das agências 

pesquisadas entendem que a implantação de programas de relacionamento é a mais importante, 

ou uma das mais importantes ações da agência.  

 Os demais dirigentes das agências pesquisadas entendem que somente manutenção do 

contato com o cliente, já é suficiente para criar um vínculo entre empresa e cliente capaz de 

manter a sua rentabilidade. 

 

Freqüência 
Elementos que qualificam as agências de viagens Número. % 
Preço 6 5,00 
Qualidade 23 19,17 
Confiabilidade - cumprimento da promessa 35 29,17 
Rapidez nas resposdas das solicitações 17 14,17 
Flexibilidade 7 5,83 
Condições de pagamento 3 2,50 
Relacionamento com os clientes 22 18,33 
Tecnologia de informática disponível 7 5,83 

Total 120 100,00 
TABELA 9 – Elementos que qualificam as agências de viagens, segundo seus diretores 
Fonte: TEIXEIRA, 2003 
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Gráfico 9 – Representação gráfica dos elementos que qualificam as agências de viagens segundo seus dirigentes 

O número de citações é superior ao número de observações devido às respostas múltiplas  

(4 no máximo). 

A dependência é muito significativa (χ2 = 56.53, gl= 8, 1-p= >99,99%). 

O χ2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. Os percentuais 

são calculados com base no número de citações. 

Os resultados da pesquisa apresentados são muitos semelhantes aos resultados do pré-

teste. Quando indagados sobre os aspectos que qualificam a agência aos olhos do cliente, os 

dirigentes apontam aspectos como a confiabilidade (29,17%), qualidade (19,17%) e 

relacionamento (18,33%), são os mais importantes para os clientes. 

 Ressalta-se que as indicações foram feitas pelos diretores das agências pesquisadas e não 

do ponto de vista do próprio cliente, dando a oportunidade de serem escolhidas três opções de 

respostas. 

 Com este resultado pode-se perceber que o cliente busca segurança aliado aos itens 

qualidade e relacionamento nas compras de produtos e serviços turísticos. Neste sentido, um bom 

relacionamento entre empresa e cliente pode ser o diferencial que sustentará o empreendimento, 
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já que a Internet, por ser impessoal, não consegue proporcionar com a mesma propriedade itens 

como: confiabilidade (cumprimento da promessa), segurança e relacionamento.  

 Freqüências 
 1ª. Ordem 2ª. Ordem 3ª. Ordem 4ª. Ordem 5ª.Ordem 
 Numero % Número % Número % Número % Número % 
Pessoalmente 7 17,07 33 80,49 Z 0 Z 0 1 2,5 
Telefone 25 60,98 7 17,07 1 2,56 Z 0 8 20,0 
Fax 8 19,51 1 2,44 9 23,08 4 12,90 19 47,5 
Home page 1 2,44 Z 0 24 61,54 6 19,35 9 22,5 
E-mail Z 0 Z 0 5 12,82 21 67,75 3 7,5 

Total 41 100 41 100 39 100 31 100 40 100 
TABELA 10 – Meios mais utilizados pelos clientes para comunicação com as agências de viagens 
Fonte: TEIXEIRA, 2003 
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Gráfico 10 – Representação gráfica dos meios mais utilizados pelos clientes para comunicação com as agências de 

viagens 

 

A questão é de respostas múltiplas ordenadas. A tabela apresenta as freqüências para cada 

ordem e para a soma. 

A dependência não é significativa (χ2 = 2.90, gl= 5, 1-p= 28,40%). 

O χ2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
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Os percentuais são calculados com base no número de citações. 

Em relação à pergunta 10, cujo levantamento refere-se aos meios de comunicação mais 

utilizados pelos clientes para entrar em contato com a agência, pode-se observar que: 79% das 

agências entrevistadas informaram que o principal meio de contato é o telefone, 16% das 

agências informaram que o principal meio de contato ainda é feito pessoalmente, os 10% 

restantes são distribuídos entre, fax, e-mail e home page, o que representa um índice muito baixo. 

 Ressalta-se que foi solicitado aos responsáveis que enumerassem as variáveis em ordem 

de importância, assim, para seqüência da análise, serão apresentadas as opções de contato que 

foram indicadas como sendo a segunda, terceira e quarta em ordem de importância. 

   A opção de contato “pessoalmente” foi indicada como sendo a segunda mais utilizada 

para cerca de 75% das agências pesquisadas.  

Das quarenta e três agências que responderam a pesquisa, vinte delas, consideram que o 

contato via e-mail é o terceiro mais utilizado em ordem de importância.  

A seqüência de contato (do mais utilizado para o menos utilizado): telefone, 

pessoalmente, e-mail, fax e home page, foi indicado por cerca de 1/3 das agências pesquisadas. 

Percebe-se claramente que os contatos que prevalecem são os que possibilitam uma comunicação 

mais interativa, onde se pode trocar informações instantaneamente a fim de se obter um resultado 

imediato. Neste sentido o uso do telefone e o contato pessoal ainda são os preferidos dos clientes. 

Percebe-se que o uso do e-mail se faz presente no cotidiano das agências e seus usuários, 

visto que em 18,60% das agências, o contato via e-mail supera o contato pessoal. Por outro lado, 

os contatos advindos das home pages ainda são bastante tímidos, visto que cerca de 77% das 

agências Indicaram-no como sendo o menos utilizado. Isto talvez se deva ao fato de que nem 

todas as agências possuem home page. Outra possibilidade são agências que disponibilizam 

páginas somente institucionais que não são desenvolvidas para o e-commerce.  
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Freqüência 
Utilização de sistemas informatizados de gestão Número. % 
Sim 38 88,37 
Não 5 11,63 

Total 43 100,00 
TABELA 11 – Utilização de sistemas informatizados para gestão das agências de viagens 
Fonte: TEIXEIRA, 2003 
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Gráfico 11 – Representação gráfica da utilização de sistemas informatizados para gestão das agências de viagens 

 

A dependência é muito significativa (χ2 = 25.33, gl= 1, 1-p= >99,99%). 

O χ2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

Os percentuais são calculados com base no número de citações. 

 Conforme a pesquisa, 88,37% das agências possuem sistemas de gestão informatizados. 

Esta informação é importante, pois muitos destes sistemas possuem condições de desenvolver um 

banco de dados com informações sobre clientes e fornecedores, além de auxiliar os 

administradores nos processos administrativos e operacionais da empresa. 

 Ao se efetuar o cruzamento entre as agências que não utilizam sistema de gestão e a 

número de funcionários, foi observado que a não utilização de sistemas de gestão informatizado 

ocorrem somente nas agências de viagens de pequeno porte (até 5 funcionários). Isto significa 
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que é reconhecido a importância destes sistemas no processo de gestão e tomada de decisões 

pelos diretores das agências de viagens.    

 Vale ressaltar que no pré-teste 100% das agências diziam possuir sistemas informatizado 

de gestão. 

Freqüência Capacidade dos sistemas informatizados em armazenar as 
informações dos clientes Número. % 
Sim totalmente 9 23,68 
Sim parcialmente 29 76,32 
Não Z 0,00 

Total 38 100,00 
TABELA 12 – Capacidade dos sistemas informatizados em armazenar as informações a respeito dos clientes 
Fonte: TEIXEIRA, 2003 
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Gráfico 12 – Representação gráfica da capacidade de armazenamento das informações referentes aos clientes nos 
sistemas informatizados de gestão 

 

A dependência é muito significativa (χ2 = 32.00, gl= 2, 1-p= >99,99%). 

O χ2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

Os percentuais são calculados com base no número de citações. 

 Quando solicitado à possibilidade de se criar um banco de dados com informações sobre 

os clientes utilizando-se os sistemas informatizados de gestão, 76,32% das agências que 
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possuíam o mesmo, informaram que o sistema permite parcialmente e outras 23,68% que o 

sistema permite totalmente o desenvolvimento de um banco de dados com informações acerca 

dos clientes. 

 Ressalta-se que nenhum sistema das agências que atenderam a pesquisa não permite o 

cadastramento de informações. Isto é importante, pois de alguma forma as agências possuem 

ferramentas que poderão ser utilizadas para cadastramento armazenamento de informações. 

  

Freqüência 
Utilização do banco de dados  Número. % 
Sim 27 71,05 
Não 11 28,95 

Total 38 100,00 
TABELA 13 – Utilização do banco de dados pelos funcionários das agências de viagens, no momento do 
atendimento aos clientes 
Fonte: TEIXEIRA, 2003 
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Gráfico 13 – Representação gráfica da utilização do banco de dados pelos funcionários das agências de viagens no 
momento do atendimento aos clientes 

 

A dependência é muito significativa (χ2 = 6.74, gl= 1, 1-p= 99,06%). 

O χ2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
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Os percentuais são calculados com base no número de citações. 

 Das agências que possuem sistemas informatizados e utilizam-no para o armazenamento 

das informações, 71,05% delas dizem utilizar-se das informações contidas nele no momento em 

que está atendendo seus clientes de forma a identificar suas necessidades e preferências. 

 Notoriamente este parece ser um índice bastante alto, onde se percebe que de alguma 

maneira as agências de viagens já utilizam o banco de dados e o gerenciamento de informações 

para criarem diferenciais, melhorando o atendimento, valorizando seus clientes e agregando valor 

aos seus serviços. 

  

Freqüência 
Tipo de informações cadastradas Número. % 
Dados pessoais e profissionais – cadastro 31 24,03 
Preferências de cias aéreas / assentos / refeições 22 17,05 
Preferências de hospedagens / categoria de hotéis 15 11,63 
Complicações médicas e alergias 8 6,20 
Numeração de documentos pessoais - passaportes, cartões de crédito, 
contas bancárias, smarts cards 25 19,38 
Autorizações e expirações de vistos consulares 11 8,53 
Preferências de viagens - Lazer, eventos, trabalho, etc 13 10,08 
Novos desejos de viagens 4 3,10 

Total 129 100,00 
TABELA 14 – Tipologia das informações cadastradas no banco de dados das agências de viagens 
 Fonte: TEIXEIRA, 2003 
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Preferências de cias aéreas / assentos / refeições

Preferências de hospedagens / categoria de hotéis

Complicações médicas e alergias

Numeração de documentos pessoais - passaportes,
cartões de crédito, contas bancárias, smarts cards

Autorizações e expirações de vistos consulares

Preferências de viagens - Lazer, eventos, trabalho, etc

Novos desejos de viagens

 

Gráfico 14 – Representação gráfica da tipologia das informações cadastradas no banco de dados das agências de 

viagens 

 

O número de citações é superior ao número de observações devido às respostas múltiplas 

(8 no máximo). 

A dependência é muito significativa (χ2 = 36.27, gl= 8, 1-p= >99,99%). 

O χ2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

Os percentuais são calculados com base no número de citações. 

 Conforme o levantamento realizado, as informações pessoais (dados pessoais e 

profissionais – cadastro) sobre os clientes são mais comuns no banco de dados, seguidos de 

informações sobre documentos pessoais (passaportes, cartões de crédito, contas bancárias smarts 

cards, etc) e logo após são cadastradas as preferências dos clientes em relação as cias aéreas 

(empresa, refeições, assentos).  
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 Como a pergunta dava abertura para assinalar, se fosse o caso, todas as alternativas, 

presume-se que algumas agências desenvolvem com maior propriedade um banco de dados do 

que outras. Percebe-se ainda que existem empresas que a manutenção destas informações já faz 

parte do dia a dia da empresa, visto que quatro das agências pesquisadas completam seu banco de 

dados com todas as variáveis apresentadas.  

  Salienta-se que o número de agências que utilizam o banco de dados para arquivo de 

informações que possam oportunizar novos negócios ainda é reduzido. Apenas cerca de 3,10% 

das agências entrevistadas dizem “arquivar” os novos desejos de viagens dos seus clientes, 

informação esta que pode ser muito importante para uma campanha de vendas, ou até mesmo 

para cruzar as promoções de viagens com os desejos dos clientes. 

Freqüência 
Tratamento dado às informações Número. % 
As informações mais relevantes são passadas aos demais 
funcionários, porém não são armazenadas de forma a formar 
um banco de dados completo acerca de clientes e fornecedores 13 34,21 
As informações mais relevantes são passadas aos demais 
funcionários, e são armazenadas de forma a formar 
um banco de dados completo acerca de clientes e fornecedores 25 65,79 

Total 38 100,00 
TABELA 15 – Tratamento dado às informações dos clientes, pelas agências de viagens 
Fonte: TEIXEIRA, 2003 
 
 

34,21%

65,79%

As informações mais relevantes são passadas
aos demais funcionários, porém não são
armazenadas de forma a formar um banco de
dados completo acerca de clientes e
fornecedores

As informações mais relevantes são passadas
aos demais funcionários, e são armazenadas de
forma a formar um banco de dados completo
acerca de clientes e fornecedores

 

Gráfico 15 – Representação gráfica do tratamento dado às informações dos clientes, pelas agências de viagens 
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 Esta pergunta é de suma importância ao trabalho, onde se deseja levantar qual o 

tratamento dado às informações sobre os clientes. 65,79% das agências entrevistadas afirmam 

que as informações mais relevantes são passadas aos demais funcionários e cadastradas num 

banco de dados e as outras 34,21% afirmam que as informações são repassadas aos demais 

funcionários, porém não são cadastradas num banco de dados. 

 Ao comparar as agências que distribuem e armazenam as informações dos clientes entre 

os funcionários e o tamanho da agência, não foi possível estabelecer uma relação, pois a 

distribuição foi uniforme.   

  

Freqüência 
Receptividade das criticas e sugestões recebidas dos clientes  Número. % 
É dada pouca importância a estas informações, pois o cliente  
sempre tem algo a reclamar Z 0,00 
Importantes para melhorar os serviços prestados pela agência 8 21,05 
Importantes para melhorar os serviços prestados  
pelos fornecedores, pois são eles os responsáveis;  
assim sempre são relatados os problemas acontecidos  2 5,26 
Importantes para melhorar os serviços prestados pelas  
agências e fornecedores, pois ambos são responsáveis pelos serviços 
contratados 28 73,68 

Total 38 100,00 
TABELA 16 – Interpretação das informações que sugerem melhorias ou críticas aos serviços e produtos 
Fonte: TEIXEIRA, 2003 
 

5,26%

21,05%

73,68%

0,00%

É dada pouca importância a estas informações, pois
o cliente sempre tem algo a reclamar

Importantes para melhorar os serviços prestados
pela agência

Importantes para melhorar os serviços prestados
pelos fornecedores, pois são eles os
responsáveis;assim sempre são relatados os
problemas acontecidos 
Importantes para melhorar os serviços prestados
pelas agências e fornecedores, pois ambos são
responsáveis pelos serviços contratados

 

Gráfico 16 – Representação gráfica da interpretação das informações que sugerem melhores ou críticas aos serviços 
e produtos 
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A dependência é muito significativa  (χ2 = 30.92, gl= 2, 1-p= >99,99%). 

O χ2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

Os percentuais são calculados com base no número de citações. 

 Em relação às informações que sugerem correções ou críticas à agência ou fornecedores, a 

grande maioria dos entrevistados, ou seja, 73,68% entendem que são importantes para melhorar 

os serviços prestados pelas agências e fornecedores, pois ambos são responsáveis pelos serviços 

contratados.  

Ressalta-se que nenhuma agência dá pouca importância a este tipo de acontecimento 

eximindo-se dos problemas ocorridos. Isto demonstra profissionalismo do trade que realmente se 

preocupa com a qualidade e o compromisso assumido no momento da venda.  

 Percebe-se que este item está intimamente ligado à análise da tabela 9, onde a 

confiabilidade (cumprimento da promessa) é o principal elemento que qualifica a agência diante 

dos olhos do cliente, segundo os dirigentes das mesmas. Isto denota um aspecto importante para a 

atividade à busca incessante da qualidade máxima de um produto ou serviço turístico, onde o 

resultado é a satisfação plena das expectativas dos clientes. 

 

Freqüência 
Realização de malas diretas Número. % 
Nunca Z 0,00 
Raramente 10 26,32 
Quase sempre 14 36,84 
Sempre 10 26,32 
Na maioria das vezez, os produtos e promoções são oferecidos a 
todos os clientes de forma indistinta. 4 10,53 

Total 38 100,00 

TABELA 17 – A utilização das informações a respeito dos clientes para a comunicação por meio de malas diretas 

Fonte: TEIXEIRA, 2003 
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26,32% 0%
10,53%

26,32%
36,84%

Nunca
Raramente
Quase sempre
Sempre
Na maioria das vezez, os produtos e promoções são oferecidos a todos os clientes de forma indistinta.

   

Gráfico 17 – Representação gráfica da utilização das informações a respeito dos clientes para comunicação por meio 
de malas diretas 

 

A dependência é pouco significativa (χ2 = 6.23, gl= 3, 1-p= 89,91%). 

O χ2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

Os percentuais são calculados com base no número de citações. 

 Quando indagados sobre a utilização das informações do banco de dados serem utilizadas 

para criação de “malas diretas” direcionadas para clientes específicos, a pesquisa aponta uma 

certa homogeneidade nas respostas, cujas variáveis apontam o desenvolvimento de malas diretas. 

Ressalta-se que todas as agências pesquisadas realizam malas diretas e cerca de 36,84% das 

agências afirmam realizar quase sempre malas diretas com as informações obtidas no banco de 

dados. 

 Ao se fazer um cruzamento entre as agências que utilizam banco de dados para cadastro 

de informações mais relevantes (tabela 15) e aquelas que sempre realizam mala direta com 

produtos pré-selecionados com base no banco de dados (tabela 17), nove das quarenta e três 

agências pesquisadas atenderam este requisito. Ou seja, 20,93% das agências pesquisadas já 

utilizam com freqüência o banco de dados para desenvolver estratégia de vendas. 
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Freqüência 
Implantação de estratégias de Marketing de Relacionamento Número. % 
Sim, pois a empresa se tornaria mais competitiva e preparada 
para as novas tendências do mercado de viagens e turismo,  
podendo inclusive desenvolver novos programas que atendam as  
necessidades específicas de cada cliente 39 90,70 
Não, mas tem vontade de desenvolver um programa de  
relacionamento com seu cliente mais eficiente, começando  
assim a ter conhecimento suficiente para desenvolver novas 
estratégias para o seu negócio 4 9,30 
Simplesmente não tem interesse em desenvolver estratégias de 
relacionamento com seus clientes Z 0,00 

Total 43 100,00 
TABELA 18 – Relação entre implantação de estratégias de Marketing de Relacionamento e desempenho financeiro 
das agências viagens 
Fonte: TEIXEIRA, 2003 
 

90,70%

0,00%
9,30%

Sim, pois a empresa se tornaria mais competitiva e preparada para as novas tendências
do mercado de viagens e turismo, podendo inclusive desenvolver novos programas que
atendam as necessidades específicas de cada cliente
Não, mas tem vontade de desenvolver um programa de relacionamento com seu cliente
mais eficiente, começando assim a ter conhecimento suficiente para desenvolver novas
estratégias para o seu negócio
Simplesmente não tem interesse em desenvolver estratégias de relacionamento com
seus clientes

 

Gráfico 18 – Representação gráfica da relação entre implantação de estratégias de Marketing de Relacionamento e 
desempenho financeiro das agências de viagens 

 

A dependência é muito significativa (χ2 = 28.49, gl= 1, 1-p= >99,99%). 

O χ2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

Os percentuais são calculados com base no número de citações. 
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 A pesquisa demonstra que a grande maioria dos entrevistados (90,70%), acredita que a 

implantação de estratégias de Marketing de Relacionamento poderia melhorar o desempenho 

financeiro das suas organizações, onde estas estratégias tornariam a agência mais competitiva e 

preparada para as novas tendências do mercado de viagens e turismo, podendo inclusive 

desenvolver novos programas que atendam as necessidades específicas de cada cliente.  

 Apenas 9,30% dos entrevistados acham que a aplicação do Marketing de Relacionamento 

não traria benefícios financeiros, porém gostariam de desenvolver um programa de 

relacionamento com seu cliente mais eficiente, começando assim a ter conhecimento suficiente 

para desenvolver novas estratégias para o seu negócio. 

 Ressalta-se que nenhuma agência pesquisada não tem interesse de desenvolver estratégias 

de relacionamento com seus clientes. Isto é importante, pois se percebe que os empresários do 

setor reconhecem a importância do relacionamento com seus clientes e os benefícios que a 

mesmo pode oferecer no momento de desenvolver o planejamento estratégico do seu negócio. 

Ao se fazer um cruzamento entre a possibilidade em melhorar e resultado financeiro e a 

prioridade da implantação de programa de relacionamentos com clientes, 88,37% das agências 

pesquisadas entendem que a implantação de programas de relacionamento é a mais importante, 

ou uma das mais importantes ações da agência.  

Freqüência 
Meios de comunicação e mídia Número. % 
Não utiliza nenhum tipo de promoção em mídia 5 4,55 
Jornal de circulação municipal / microrregional 14 12,73 
Jornal de circulação regional / estadual 10 9,09 
TV 9 8,18 
Rádio 12 10,91 
Outdoor 7 6,36 
Mala direta 22 20,00 
Internet - home page 21 19,09 
Outros 10 9,09 

Total 110 100,00 
TABELA 19 – Veículos de comunicação e mídias mais utilizadas pelas agências de viagens 
Fonte: TEIXEIRA, 2003 
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Gráfico 19 – Representação gráfica dos veículos de comunicação e mídias mais utilizadas pelas agências de viagens 

 

O número de citações é superior ao número de observações devido às respostas múltiplas 
(7 no máximo). 

A dependência é muito significativa (χ2 = 33.45, gl= 10, 1-p= 99,98%). 

O χ2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

Os percentuais são calculados com base no número de citações. 

 Em função da proximidade de apontamentos, considera-se que os dois veículos mais 

utilizados pelas agências são a mala direta e a Internet – home page, com 20% e 19,09% dos 

apontamentos respectivamente.  

 Numa distribuição bastante variada, a pesquisa aponta que outros veículos de 

comunicação são também utilizados como jornais de veiculação municipal / microrregional, 

jornais de veiculação regional / estadual, rádio e TV. Ao tentar se extrair um grupo significativo 

de agências que utilizam os veículos mais citados, não foi possível, pois havia uma dispersão 

bastante alta. Ou seja, não daria para afirmar que um número “x” de agências utiliza-se dos 

mesmos canais de comunicação. 
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   Como a questão era aberta, ressalta-se que algumas agências indicaram a comunicação 

“boca a boca” como a mais importante, dentre outras como executivos de contas e visitas diretas. 

 Apenas cinco das quarenta e três agências que atenderam o questionário dizem não 

utilizar nenhum tipo de promoção em mídia. 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



105 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O consumidor tem se tornado o centro das atenções nos últimos tempos. As empresas 

descobriram que o sucesso do seu negócio dependerá da satisfação no amplo sentido da palavra   

dos consumidores, em relação aos produtos e serviços adquiridos e ou oferecidos. Em tempos que 

a “qualidade”  não é mais diferencial competitivo, é na prestação dos serviços que se perde ou se 

conquista um cliente.  

 Com o avanço da tecnologia, principalmente com o advento da Internet, os consumidores 

passaram a ter acesso fácil às informações e assim, maior conhecimento em praticamente todas 

atividades que o cerca. Esta situação não é diferente nas agências de viagens, onde nos dias atuais 

assistem o rápido processo de mudanças que colocam o cliente final frente aos fornecedores, 

causando um encurtamento na cadeia distributiva, colocando em cheque sua função de 

intermediária de produtos e serviços turísticos. 

 Mas é com estratégias concretas que se deslumbra novas possibilidades de retomada ao 

crescimento. A adoção de estratégias de Marketing de Relacionamento podem auxiliar as 

agências de viagens no processo de fidelização e reconhecimento dos seus serviços por parte dos 

consumidores. O estabelecimento de programas que visem a construção de um relacionamento 

duradouro e rentável entre organização e clientes, é uma condição necessária às empresas que 

querem se manter competitivas em tempos de globalização. 

 Os consumidores já tem consciência da sua importância perante às organizações, e sabem 

que para conquistar a sua fidelidade as mesmas têm que satisfazer suas necessidades na sua 

plenitude. Seus hábitos, preferências, necessidades e disponibilidades, já são objetos de estudo 

para desenvolvimento de produtos e serviços em muitas destas organizações, cuja orientação 

administrativa é baseada em informações coletadas junto aos seus clientes. No caso das agências 

de viagens estas informações podem ser cruciais para um bom desempenho de vendas. Em 

períodos de recessão econômica, ou desaquecimento nas vendas, é importante que se conheça as 

necessidades dos clientes de modo que se possa trabalhar pró-ativamente com estas informações, 
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onde as agências de viagens poderiam oferecer soluções em viagens antes mesmo da solicitação 

de um cliente. 

 Mas se isso parece tão simples, porquê as agências não o fazem? Por total 

desconhecimento? Não é o que parece. O presente estudo indica que as agências de viagens 

reconhecem que poderiam ser mais pró-ativas e estabelecer estratégias mais eficazes, de modo 

que pudessem antever as necessidades de viagens dos seus clientes e assim recompensá-los com 

sugestões que realmente os satisfaçam.  

Outro ponto abordado na pesquisa, aponta que informalmente, os agentes de viagem 

conhecem bem os seus clientes, pois é comum que o relacionamento entre agente de viagem e 

cliente se torne mais informal e íntimo, pois em alguns casos as pessoas procuram nas viagens a 

compensação de alguns dissabores seja na vida afetiva ou profissional. O que realmente falta às 

organizações, é a aplicação de uma política administrativa séria que conscientize e valorizem os 

funcionários e equipes de trabalho para que juntamente com uma estratégia corporativa, possam 

estabelecer o cumprimento de ações voltadas ao enriquecimento das relações empresas e clientes, 

desenvolvendo assim o Marketing de Relacionamento. 

Em relação aos questionamentos propostos pelo presente estudo, verifica-se que os 

diretores e gerentes das agências de viagens pesquisadas tem conhecimento da abordagem do 

Marketing de Relacionamento e as técnicas para sua aplicação, porém o fazem na maioria das 

organizações de uma forma empírica sem o tratamento científico ou planejado como estratégia de 

mercado. 

Para finalizar faz-se as seguintes considerações em relação ao tema e aos objetivos 

traçados no início do presente estudo: 

  É perceptível a grande importância que o Marketing de Relacionamento vem 

conquistando nas empresas pós-modernas, especialmente nas agências de viagens em virtude da 

grande interação/interatividade e pessoalidade entre agente e cliente no momento do atendimento. 

O Marketing de Relacionamento se torna uma estratégia essencial para as agências de 

viagens que procuram consolidar-se como intermediárias entre consumidor e provedores; 

Processo de reintermediação. 
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As agências de viagens que estão preparadas tecnologicamente e com recursos humanos 

capacitados tem maiores possibilidades de identificar as necessidades dos seus clientes e com isso 

se desenvolverem estratégias pró ativas que buscam um maior vínculo com seus clientes. 

Certamente estas organizações que utilizam o Marketing de Relacionamento terão agregado uma 

enorme vantagem competitiva em relação às suas concorrentes.  

 A aplicação de estratégias do Marketing de Relacionamento por meio das ferramentas 

Custmers Relantionchip Management – 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 num mercado globalizado.  
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8 APENDICE 

 

APENDICE A – Formulário de pesquisa aplicada às agências de viagens 
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Atenção Sres. Diretores e Gerentes de Agências de Viagens 
 PESQUISA  

Estamos frente ao novo milênio, as Agências de Turismo requerem mudanças, 
exigindo do administrador grande competência para garantir a rentabilidade de seus 
negócios. 

Gostaria de sua ajuda para análise da situação do mercado das Agências de 

Turismo no Estado de Santa Catarina. 

Esta pesquisa, faz parte do trabalho de dissertação no Mestrado em Turismo e 

Hotelaria da Univali. 

Saliento que as informações contidas na pesquisa serão tratadas com o máximo 

sigilo. 

Agradeço a compreensão e a atenção dos nobres colegas de profissão e coloco-

me a disposição para informes complementares, ficando no aguardo de sua resposta.   

Atenciosamente.  

Athos Henrique Teixeira / ACATUR – Agência Acadêmica de Turismo / UNIVALI - 

Universidade do Vale do Itaja – Bal. Camboriú – SC –  Fone – fax : 47 261 1221  - e-

mail : athos@bc.univali.br 

Questionário 
 
1 - Número de funcionários da empresa, incluindo estagiários e promotores 
autônomos: 
a ( ) 1 Funcionário   b ( ) de 2 a 5 Funcionários 
c ( ) de 6 a 10 Funcionários  d ( ) de 11 a 15 Funcionários 
e ( ) Acima de 16 Funcionários  
 
2 -  Indique o grau de escolaridade dos dirigentes desta agência; 
(esta pergunta admite mais de uma resposta) 
a ( ) 1º Grau Completo   b ( ) 2º Grau  Completo 
c ( ) Superior Incompleto  d ( ) Superior Completo  
e ( ) Superior Completo em turismo  f  ( ) Técnico em Turismo 
g ( ) Especialização    h ( ) Especialização em Turismo 
i  ( ) Outro, qual?__________________________________________ 
 
3 - Qual seu posicionamento quanto a Internet? 
a ( )   a vê como uma concorrente; 
b ( )   a vê como uma ferramenta de busca de informações e reservas; 
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c ( ) a vê como uma ferramenta de busca de informações, reservas e comunicação 
com seus clientes e fornecedores; 

d ( ) a vê como uma ferramenta de busca de informações, reservas e comunicação 
com seus clientes, e a utiliza freqüentemente;  

e ( ) a vê como uma ferramenta de busca de informações, reservas e comunicação 
com seus clientes, porém utiliza muito pouco dos seus recursos;  

f  ( ) Outra? Qual? ____________________________________________ 
 
4 – A empresa utiliza alguma ferramenta para aferir a satisfação do cliente em 
relação ao atendimento e serviços prestados pela sua empresa? Se sim,  qual(is)? 
a ( ) Questionário para mensurar a satisfação dos consumidores 

b ( ) Serviço de atendimento ao consumidor – SACS (reclamações, sugestões) 
c ( ) Compra fantasma 
d ( ) Análise dos consumidores perdidos 
e ( ) Conversa informal após a prestação do serviço ( viagem )  
f  ( ) Outro(s) ? Qual (is) _____________________________________ 
 

5 – Quanto a satisfação dos seus clientes em relação ao atendimento e serviços 
oferecidos;  Você consideraria a maior parte de seus clientes: 
a ( ) Muito satisfeitos 
b ( ) Satisfeitos 
c ( ) Poucos satisfeitos 
d ( ) Insatisfeitos 
 
6 – Que tipo de medida administrativa a agência utiliza para melhorar a satisfação 
dos seus clientes? 
(Esta pergunta permite mais de uma resposta) 

a ( ) Treinamento constante dos funcionários 
b ( ) Aplicação de técnicas e processos de qualidade (“5S” , “ISO”, “TQC”)  
c ( ) Atendimento personalizado 
d ( ) Flexibilidade de negociação  
e ( ) Serviços agregados: Transfer Residência/Aeroporto, entrega de doctos. à 
domicílio, etc.  
f  ( ) Programas de fidelidade 
g ( ) Administração de contas corporativas por taxas fixas - Management / 
Transaction Fee 
h ( ) Outra(s) ? Qual(is)? _____________________________________   
 

7 – Em que grau você indicaria a necessidade da implantação de programas de 
relacionamento com clientes na sua empresa: 
a ( ) mais importante ação da empresa 
b ( ) uma das mais importantes ações da empresa 
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c ( ) média importância 
d ( ) pouco importante 
e ( ) nada importante  
 
8 - Você acha que sua empresa poderia melhorar o seu resultado financeiro 
praticando algumas ferramentas de fidelização de clientes; 
a ( ) Não, pois a agência não valoriza este  tipo de iniciativa; 
b ( ) Não, a empresa já presta um bom serviço e não precisa deste tipo de iniciativa, 

para melhorar o desempenho financeiro; 
d ( ) Sim, pois precisa manter o contato com os clientes da agência garantindo a 

rentabilidade da agência; 
e ( ) Sim, pois precisa conhecer melhor o cliente para disponibilizar produtos e 

serviços personalizados que propiciam maior satisfação e conseqüente 
fidelização;  

f  ( ) Outro. Porquê ? ______________________________________________ 
 
9 – No seu entendimento, o que qualifica a sua empresa aos olhos do cliente? 
(assinale 3 principais) 

a ( ) Preço 
b ( ) Qualidade 
c (  ) Confiabilidade  - cumprimento da promessa 
d ( ) Rapidez nas respostas das solicitações 
e ( ) Flexibilidade  
f  ( ) Condições de pagamentos 
g ( ) Relacionamento com os clientes 
h ( ) Tecnologia de informática disponível 
i  ( ) Outro. Qual__________________________________________________ 
 
10 – Utilizando 1 para o mais utilizado e assim sucessivamente, ordene os meios 
mais utilizados pelos seus clientes para entrar em contato com a sua empresa? 
a ( ) pessoalmente 
b ( ) telefone 
c ( ) fax 
d ( ) home page 
e ( ) e-mail 
f  ( ) Outro? Qual? ____________________________________ 
 
11 – Utiliza algum sistema informatizado de gestão de empresa? 
a ( ) Sim    b ( ) Não 
 
12 – Se sim, o sistema permite o cadastro das compras e preferências dos seus 
clientes de forma a montar um banco de dados? 
a ( ) Sim totalmente  b ( ) Sim parcialmente  c ( ) Não 
Caso a resposta seja NÃO, vá para a questão 15  
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13 – Se sim, você utiliza o sistema para gerenciar as informações dos seus 
clientes quando está atendendo-o, de modo que possa identificar suas 
necessidades e preferências? 
a ( ) Sim      
b ( ) Não    

 
13.1 Se, sim quais as informações dos clientes que são cadastradas no sistema a 

fim de melhorar o atendimento. Esta questão permite mais de uma resposta. 
a ( ) Dados pessoais e profissionais – Cadastro 
b ( ) Preferências de cias aéreas/assentos/refeições; 
c ( ) Preferências de hospedagens e categorias de hotéis; 
d ( ) Complicações médicas, alergias; 
e ( ) Numeração de documentos pessoais (Passaporte, Cartões de Crédito, Conta 
Bancária); 
f  ( ) Autorizações e Expirações de vistos consulares 
g ( ) Preferências de viagens (Lazer, Eventos, Trabalho, Grupos, ect) 
h ( ) Novos desejos de viagens 
 
14 – Quanto ao tratamento dado as informações recebidas dos clientes. 

14.1 As informações de preferências e necessidades de ordem pessoal dos clientes: 
a (   ) As informações mais relevantes são passadas aos demais funcionários, porém 

NÃO SÃO armazenadas de forma a formar um banco de dados completo acerca 
de clientes e fornecedores  

b (    ) As informações mais relevantes são passadas aos demais funcionários, e SÃO 
armazenadas de forma a formar um banco de dados completo acerca de clientes 
e fornecedores 

14.2  As informações críticas que sugerem mudanças e/ou correções da agência 
ou dos fornecedores, são atendidas/vistas como; 
a ( ) é dada pouca importância a estas informações, pois sempre o cliente sempre 

tem algo a reclamar  
b ( ) importantes para melhorar os serviços prestados pela agência; 
c ( ) importantes para melhorar os serviços prestados pelos fornecedores, pois são 

eles os responsáveis; assim sempre são relatados os problemas acontecidos; 
d ( )  importantes para melhorar os serviços prestados pela agências e 
fornecedores, pois ambas são responsáveis pelos serviços contratados; 
 
14.3  Você utiliza estas informações para criar “MALAS DIRETAS”  e  oferecer 
novos produtos aos seus clientes de forma direcionada, ou seja,  pré seleciona os 
produtos conforme a necessidade detectada no banco de dados.    
a ( ) Nunca  
b ( ) Raramente 
c ( ) Quase Sempre 
d ( ) Sempre  
e ( ) Na maioria das vezes, os produtos e promoções são oferecidos a todos os 
clientes de forma indistinta 
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15 – Você acha que a implantação de estratégias do Marketing de Relacionamento 
poderia melhorar o desempenho da agência? 
a ( ) Sim, pois a empresa se tornaria mais competitiva e preparada para os novas 

tendências do mercado de viagens e turismo, podendo inclusive desenvolver 
novos programas que atendam as necessidades específicas de cada cliente.    

b ( ) Não, mas tem vontade desenvolver um programa de relacionamento com seu 
cliente mais eficiente, começando assim a ter conhecimento suficiente para 
desenvolver novas estratégias para o seu negócio. 

c ( ) Simplesmente não tem interesse em desenvolver estratégias de relacionamento 
com seus clientes. 

16 -  Sua empresa conhece o melhor veículo de comunicação para atingir seus 
clientes mais lucrativos?  
a ( ) não utiliza nenhum tipo de promoção em mídia 
b ( ) jornal de circulação municipal / microregional 
c ( ) jornal de circulação regional / estadual 
d ( ) Tv 
e ( ) Rádio 

Agradeço novamente pela colaboração. 
Athos / ACATUR  - Fone fax 47 
2611221 – e-mail : athos@bc.univali.br 

f  ( ) Outdoor  /  
g ( ) Mala direta 
h ( ) Internet – home page 
i  ( ) Outro? Qual? ___________________ 
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