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RESUMO 

 

A família constitui a base primária da sociedade e do que se entende por 
organização em grupo. São os primeiros contatos e relacionamentos estabelecidos 
pelos indivíduos da qual serve de parâmetro para a formação de seu caráter e de 
seu papel social. Tendo em vista sua importância na sociedade e a grande 
participação destas nas organizações empresariais, em que sustenta boa parte do 
processo de criação de bens e serviços no Brasil, o estudo em questão teve como 
objetivo analisar as agências de turismo familiares dos bairros da Barra da Tijuca e 
do Recreio dos Bandeirantes e verificar as estratégias competitivas que elas utilizam 
para se destacarem no mercado turístico brasileiro, buscando elementos para 
análise dos fatores mais relevantes para a competitividade no âmbito empresarial, 
principalmente as relativas à gestão e comercialização. Para o desenvolvimento 
deste trabalho foi realizada uma pesquisa exploratória utilizando-se de dados 
bibliográficos e estudo de caso. Foi constatado que o setor é constituído por uma 
maioria de micro e pequenas empresas familiares cujas principais estratégias são 
oferecer serviços de qualidade, priorizando a rapidez e agilidade nas respostas, 
além de investimentos em tecnologia e treinamento de pessoal. O foco da pesquisa 
foi à empresa Rosanetur Viagens e Turismo, como objeto de estudo, aprendizado e 
comprovação dos fatos levantados.  

 
Palavras-chave : Agências de turismo familiares. Mercado Turístico. Estratégias 
competitivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The family is the primary basis of the society and what is meant by group 
organization. They are the first contacts and relationships established by the 
individuals and serves as a parameter for the formation of their character and social 
role. Given its importance in society and the great participation in these 
organizations, which support much of the process of creating goods and services in 
Brazil, the present study aimed to analyze the family travel agencies of Barra 
da Tijuca and Recreio and verify the competitive strategies they use to excel in 
the Brazilian tourism market, seeking elements for analysis of the factors most 
relevant to the competitiveness in business, especially those relating to management 
and marketing. To develop this work exploratory research has been carried out 
using bibliographic data and case study. It was found that the industry is comprised 
of a majority of micro and small family businesses whose main strategies are to 
provide quality services, prioritizing speed and responsiveness, as well as 
investments in technology and staff training. The focus of the research was 
the company Rosanetur Travel and Tourism, as an object of study, learning and 
evidence of the facts collected. 
 
Keywords: Family travel agencies. Tourism Market. Competitive strategies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em meio às grandes mudanças tecnológicas e com o advento da Internet no 

mundo dos negócios, pode-se observar uma transformação na maneira como as 

empresas se organizam e como elas se relacionam com os seus clientes.  A Internet 

trouxe a facilidade em se obter os mais variados tipos de informações, possibilitando 

aos seus usuários o acesso instantâneo a elas. Antigamente, muitas dessas 

informações eram restritas a um determinado grupo de interesse. Negociações que 

eram feitas por intermédio de empresas especializadas, hoje, estão sendo cada vez 

menos procuradas e necessárias para efetuarem tais transações. 

Esse novo ambiente gera uma competição exacerbada e atinge diretamente 

as empresas familiares. Pesquisas indicam elevada mortalidade na passagem da 1ª 

para a 2ª geração. Muitas dessas empresas não conseguem ou têm dificuldade de 

acompanhar e até mesmo de se adaptar a essa nova ambiência, enfrentando 

problemas por falta de uma boa estratégia.  

Um dos setores em que as famílias estão cada vez mais presentes e onde 

começam a vislumbrar uma oportunidade de se abrir seu próprio negócio, é na área 

de turismo, o qual vem se intensificando no cenário nacional ao longo dos anos, 

como um dos principais propulsores da economia, com participações significativas 

no PIB.  

 Nesse mercado, pode-se destacar as agências de viagens, que servem como 

intermediárias entre os prestadores de serviços e o cliente, mas que vem perdendo 

público para as empresas que investem e fazem uso da Tecnologia de Informação. 

Como exemplos clássicos têm-se as empresas aéreas que vendem suas passagens 

diretamente pelo site ou mesmo os hotéis que já possuem sistema online de 

reservas, dispensando, muitas vezes, os serviços das agências, uma vez que os 

consumidores encontram mais facilidades, pagando menos por isso e, portanto, 

preferem priorizar a relação direta com esses prestadores. 

De acordo com uma pesquisa realizada pela revista Viagem & Turismo 

(2010), que lista os hábitos e as tendências de viagem dos turistas brasileiros, o 

número de pessoas que viajam por conta própria chega a 51%. Os que procuram 

agente de viagens somam 45%, sendo 33% os que reservam uma parte da viagem 

pelas agências e 12% os que fecham pacote inteiro. Outro dado fornecido pela 



13 
 

pesquisa diz respeito à maneira como os viajantes se informam sobre um 

determinado destino. O resultado mostra que 60% usam a Internet como meio de 

informação e apenas 4% procuram seus agentes de viagem. Tal pesquisa comprova 

que as tendências de viagem terão cada vez menos influência e interferência dessas 

empresas. 

E foi em meio a essa conjuntura, percebendo o quanto o mercado do turismo 

tem sofrido com essas mudanças e que os pequenos negócios familiares enfrentam 

uma concorrência, muita das vezes, desleal em comparação com empresas de 

grande porte, que se viu a necessidade em se pesquisar a respeito de como 

funciona a gestão estratégica dessas organizações e verificar a capacidade 

competitiva delas no mercado do turismo brasileiro.  

Outro fator que contribuiu no interesse em se estudar mais a fundo esse 

mercado em especial, foi o fato da autora ter iniciado junto a sua família a operação 

de uma agência de viagens na região onde se encontra seu objeto de estudo. Por 

isso, quer tentar associar a teoria e os conhecimentos adquiridos durante a sua 

pesquisa em algo aplicável a sua vida profissional e a realidade da empresa. 

 Como objeto de estudo tem-se as micro e pequenas agências de turismo 

familiares, localizadas na região da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, 

bairros nobres da zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Associação Brasileira de 

Agências de Viagens (ABAV), maior entidade representativa do turismo brasileiro, 

95% das agências de viagens são micro e pequenas empresas e estão encontrando 

grandes dificuldades para se manterem no mercado. Será a partir do diagnóstico e 

análise dessas empresas que este trabalho será desenvolvido com a finalidade de 

levantar dados sobre como essas agências estão atuando no mercado e fornecer 

meios e estratégias que possibilitem não apenas a sua sobrevivência, mas também, 

uma maneira de se destacar perante a concorrência.     

 A pesquisa deste estudo foi fundamentada buscando analisar possíveis 

respostas para sua problematização. Nesse sentido, identificam-se as seguintes 

questões norteadoras do problema de pesquisa: como a gestão das empresas 

familiares conseguiria atuar de forma que elas pudessem se tornar competitivas? 

Quais as estratégias e os diferenciais competitivos que esse tipo de empresa possui 

para se destacar no mercado turístico brasileiro? 

O objetivo geral do trabalho é buscar informações a respeito do mercado das 

agências de viagens familiares que se encontram nas regiões da Barra e do Recreio 
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e fornecer subsídios para que as novas empresas que queiram se posicionar 

desenvolvam estratégias no sentido de criar uma posição específica em seu 

mercado de atuação.  

Como objetivos específicos busca-se analisar os meios e as estratégias de 

como ser um referencial num determinado segmento turístico, identificar os tipos de 

agências de turismo de pequeno porte que se especializaram num dado segmento, 

entender a dinâmica dessas pequenas agências e o modo como elas atuam e criam 

valor para as suas empresas, além de analisar o mercado em que as pequenas 

agências de turismo estão inseridas e identificar qual a sua participação e 

importância no mercado turístico. 

O estudo se baseou nas hipóteses de que a segmentação é uma das 

principais estratégias para que as pequenas empresas consigam se destacar no 

mercado atual do turismo e com isso espera-se que quanto mais às agências se 

especializarem num determinado nicho de mercado, maiores são as suas chances 

de obter um público fiel, se diferenciando e ganhando espaço no ambiente de 

negócios. Acredita-se que se as pequenas agências agregarem vantagens de outras 

grandes empresas, como um eficaz funcionamento de logística, um bom plano de 

marketing e, principalmente, tecnologia, elas terão grande chances de competição. 

Além disso, a cooperação entre o trade turístico e o governo brasileiro é uma 

ferramenta que possibilita a ascensão e manutenção das agências de pequeno porte 

oferecendo recursos para que elas sobrevivam as essas novas tendências. 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizada a pesquisa exploratória 

com base em dados quantitativos, em que foram feitas pesquisas bibliográficas, 

utilizando-se de informações impressas como livros, artigos, periódicos, 

monografias, entre outros documentos que estavam ligados direta ou indiretamente 

ao tema central, e um estudo de caso. A escolha dessa metodologia serviu como 

base e auxílio para fundamentar o estudo e, com isso, chegar às conclusões 

necessárias acerca do problema em questão.  

Além dessas, para complementar os estudos e fornecer um maior 

embasamento teórico, foram feitas pesquisas de campo em dois bairros da zona 

oeste da cidade do Rio de Janeiro, com o intuito de fazer um mapeamento e 

levantamento das agências de turismo que funcionam nessa localidade. Através da 

visita ao local foi possível analisar o mercado em que elas estão competindo e 

verificar o modo como elas atuam e criam valor aos seus negócios.  
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No estudo de caso, foram levantados documentos e fatos de uma empresa 

cuja propriedade é da família da autora. É uma microempresa familiar que se 

encontra em atividade a mais de vinte anos no ramo de prestação de serviços de 

turismo, especializada na área de agenciamento, mas que está efetivamente no 

mercado formal a pouco mais de três anos. Está localizada no bairro do Recreio dos 

Bandeirantes, na cidade do Rio de Janeiro. Assim, o foco da pesquisa foi a Empresa 

Rosanetur, como objeto de estudo, aprendizado e comprovação dos fatos 

levantados. 

Algumas técnicas de pesquisa foram utilizadas para auxiliar no trabalho como 

aplicação de questionários sobre o perfil das agências de viagens familiares situadas 

na Avenida das Américas e sobre o grau de satisfação dos clientes da empresa 

Rosanetur Viagens e Turismo, além de entrevista com a proprietária, levantamento 

documental e observacional da empresa estudada. 

 O trabalho dividiu-se da seguinte forma, no capítulo 2, fez-se necessário 

estudar o universo das empresas brasileiras partindo de uma visão geral sobre micro 

e pequenas empresas familiares para então seguir ao estudo de organizações mais 

específicas como as agências de turismo e entender quais são os perfis dessas 

organizações, a participação destas na economia do país e quais as vantagens e 

desvantagens que esse tipo de empresa traz ao empreendedor. 

 No capítulo seguinte foi possível analisar o mercado das agências de turismo 

e observar as oportunidades de negócios e a viabilidade de operação que o local 

onde elas estão instaladas oferece, no quesito clientes em potencial, infraestrutura, 

entre outros. Além de conhecer os concorrentes, seus pontos fortes e fracos e suas 

ações na região. 

 No quarto capítulo, buscou-se analisar um caso específico de uma agência de 

viagens que pertence à família da autora. Nesse estudo foi possível fazer um 

levantamento do histórico da empresa, fornecido pela proprietária, em entrevista, 

observar como ela se encontra perante a concorrência e buscar estratégias que a 

diferencie nesse novo mercado em que ela está começando. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Tendo por base alguns estudiosos na área da Administração e do Turismo e 

através dos órgãos de grande representatividade do setor estudado, foi possível 

referenciar o trabalho de forma que este pudesse conter o máximo de clareza e 

coerência para que se chegasse a conclusões mais precisas a respeito da questão 

problema. O embasamento teórico vai servir como diretriz para compreender o 

mercado onde a empresa do estudo de caso se encontra, verificar as leis que 

beneficiam o segmento das micro e pequenas empresas familiares, analisar as 

vantagens e desvantagens encontradas por elas, além de confirmar os resultados da 

pesquisa realizada. 

 

 

2.1 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS FAMILIARES 

 

 

As empresas de pequeno porte são fundamentais para estimular a economia 

do país e possibilitar a inclusão social mediante a maior oferta de postos de trabalho. 

Segundo pesquisa realizada pelo SEBRAE (2008), a cada ano nasce cerca de 500 

mil empresas no Brasil, entretanto, 49,4% delas encerram as atividades com até 

dois anos de existência, 56,4% com até três anos e 59,9% não sobrevivem além dos 

quatro anos. Conforme o especialista em empresa familiar, Domingos Ricca: 

 

A maior preocupação das empresas familiares é a sua sobrevivência. A 
maioria delas enfrenta problemas existenciais ou estratégicos, isto é, 
dificuldades relacionadas à inadequação, tanto na utilização, quanto na 
escolha dos recursos disponíveis para o alcance das vantagens de 
mercado. (RICCA, 2001) 

 

Muitas empresas pequenas acabam não conseguindo sobreviver no mercado 

devido à falta de capital e de profissionalização dos empreendedores. Para Oliveira 

(1999), “o processo de crescimento e desenvolvimento das empresas familiares 

depende, no mínimo, de elevada tecnologia, para que a empresa familiar possa 

continuar no mercado”. Essa é uma das principais questões que envolvem esse tipo 

de organização e que preocupa sobremaneira seus gestores. Tendo em vista esse 
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cenário, é importante atentar para o mercado em que elas competem e criar meios e 

estratégias a fim de se obter o máximo de informações necessárias que façam com 

que elas tenham vida longa em seu negócio. A empresa familiar pode ser 

administrada com união e eficiência a partir do orgulho de se ter negócio próprio, do 

espírito vencedor e comprometimento pelos membros da família. 

Como pode ser visto, no setor do turismo é bastante comum à existência de 

pequenos empreendimentos familiar, seja restaurante, pousada, agência de viagem, 

entre outros. Por isso a importância de se estudar o universo dessas organizações 

para o mercado do turismo brasileiro, uma vez que elas constituem mais da metade 

das organizações empresariais, são grandes geradoras de renda e movimentam 

grande parte da economia do país.  

 

 

2.1.1 Perfil dos pequenos negócios 

 

 

Atualmente, para delimitar o que seria uma pequena ou micro empresa, a 

definição mais comumente utilizada é a que está disposta na Lei Geral para 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. De acordo com a Lei Complementar 

1231 promulgada em dezembro de 2006, que prevê um conjunto de normas que 

determinam um tratamento diferenciado a fim de favorecer os pequenos negócios, a  

microempresa é definida como toda pessoa jurídica que possui uma receita anual 

bruta de até R$ 360 mil por ano. Já no caso das empresas de pequeno porte, estas 

devem obter uma receita bruta superior a R$ 360 mil e, inferior ou igual, a R$ 3,6 

milhões, anualmente.  

Com o surgimento de uma lei específica que apóie esse segmento, os novos 

empreendedores se viram com mais facilidade para entrarem e se fixarem no 

mercado. Os microempresários que antes enxergavam com certa dificuldade e 

distanciamento o sonho de se abrir uma empresa, com a nova lei esse desejo 

consegue se tornar real, simplificando o processo de abertura e fechamento da 

mesma e o tornando menos burocrático. Depois de muita luta e pressão por parte de 

                                                 
1 BRASÍLIA. Lei Complementar n° 123, 14 de dezembro d e 2006, versão atualizada em 10 de Nov. 
2011.  Disponível em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/leiscomplementares/2006/leicp123.htm.> Acesso em: 
02 jan. 2012 
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um grupo interessado, tais como, empresários, entidades setoriais, juristas, técnicos, 

economistas e lideranças partidárias, a lei finalmente é sancionada e possibilita a 

obtenção de crédito, o acesso aos mercados e a tecnologia, a formalização dos 

empreendimentos, além de outras oportunidades que fortalecem e dão visibilidade 

ao setor. 

Uma das maiores conquistas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) para este segmento, foi ter contribuído para a 

aprovação da legislação complementar à Lei Geral da Microempresa, criando a 

figura do Empreendedor Individual. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o Empreendedor Individual é a pessoa que 

trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. Para ser um 

empreendedor individual, é necessário faturar no máximo até R$ 60.000,00 por ano, 

não ter participação em outra empresa como sócio ou titular e ter um empregado 

contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. A Lei Complementar 

(LC) criou condições especiais para que o trabalhador conhecido como informal 

possa se tornar um Empreendedor Individual legalizado. Entre as vantagens 

oferecidas por essa lei está o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ), o que facilitará a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e a 

emissão de notas fiscais. Além disso, o Empreendedor Individual será enquadrado 

no Simples Nacional e ficará isento dos tributos federais (MDIC, 2012).  

A expectativa, segundo o Sebrae, é que com este mecanismo, milhares de 

empresas informais e autônomos que não contam com qualquer registro, possam 

passar para a formalidade, elevando assim sua competitividade e sustentabilidade. 

Essa realidade já pode ser vista e tem se tornado bastante significativa, pois cresce 

o número de empresários que saem da informalidade e passa a integrar o mercado 

formal, como é o caso que será estudado mais a frente da agência de viagens 

Rosanetur. 

Além de todas essas possibilidades que entraram em vigor a partir da LC/123, 

o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) foi um dos principais benefícios 

adquiridos com a criação da lei geral. Ele é um sistema de tributação que unifica os 

seguintes impostos e contribuições: Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Programa de Integração Social 

(PIS), Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), 
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Instituto Nacional de Seguro Social (INSS Patronal), Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) – estes correspondentes aos tributos de competência federal, 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) – este de 

competência estadual e Imposto Sobre Serviços (ISS) - tributo de competência 

municipal2. Porém, não é toda microempresa (ME) e empresa de pequeno porte 

(EPP) que pode aderir a esse benefício. Na LC 123/2006 encontra-se uma série de 

restrições que vão limitar a participação dessas empresas. Dentre aquelas que 

podem fazer uso do Simples Nacional estão às agências de turismo, estas 

geralmente são empresas de pequeno porte e se enquadram nas regras 

estabelecidas pela lei. Ao optar por esse regime, a empresa pagará impostos de 

forma simplificada obtendo tratamento diferenciado em licitações e acessará mais 

facilmente a linha de créditos, entre outros. 

Observa-se, na prática, uma variedade de critérios para definir quais 

empresas se enquadram como micro e pequenas, ora baseando-se no valor do 

faturamento, ora no número de pessoas ocupadas, ora em ambos. A utilização de 

conceitos heterogêneos decorre do fato de que a finalidade e os objetivos das 

instituições que promovem seu enquadramento são distintos (regulamentação, 

crédito, estudos, etc.) (IBGE, 2003). Além do critério adotado pela Lei Geral que 

conceitua a micro e pequena empresa através da receita bruta, outro órgão de 

grande representativa do setor utiliza ainda outra forma para conceituá-la que é por 

meio do número de funcionários presentes nas empresas. Segundo o Sebrae 

(2011), uma empresa no segmento de comércio e serviço é caracterizada como 

micro se seu quadro for composto por até 09 funcionários. Já a de pequeno porte 

deverá ter entre 10 a 49 funcionários como pode ser visto na tabela 1: 

 
     Tabela 1: Classificação dos estabelecimentos segundo porte 

 
      Fonte: Sebrae, 2011 

                                                 
2 SEBRAE. Simples Nacional, 2008. Disponível em: < http://www.sebrae.com.br/customizado/lei-
geral/lei-geral/publicacoes/manual_contador.pdf>. Acesso em: 03 de jan.2012. 
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O Sebrae é uma entidade público-privada sem fins lucrativos criada em 1972 

com a missão de promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos 

empreendimentos de micro e pequeno porte. A instituição atua também com foco no 

fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização 

da economia por meio de parcerias com os setores públicos e privados, programas 

de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, feiras e 

rodadas de negócios (SEBRAE, 2011). A ferramenta básica nesse desafio é a 

informação, fundamental para o crescimento das empresas. Todas as ações, 

projetos, produtos e serviços da instituição têm em consideração que apenas a 

cultura do aprendizado e do uso do conhecimento pode garantir uma gestão 

competitiva, eficiente e moderna (SEBRAE, 2011). Essas ações reforçam o papel do 

Sebrae como incentivador do empreendedorismo e revelam a importância da 

formalização para a economia brasileira.  O papel da empresa é mostrar aos milhões 

de micro e pequenos empresários deste país as vantagens de se ter um negócio 

formal, apontando caminhos e soluções, com o objetivo de facilitar o acesso aos 

serviços financeiros, à tecnologia e ao mercado, sempre com foco na 

competitividade empresarial (SEBRAE, 2011).  

Saber identificar o tamanho da empresa e com isso conseguir classificar onde 

ela se enquadra constituem um importante fator de apoio 

às micro e pequenas empresas (MPEs), permitindo que estabelecimentos dentro 

dos limites instituídos possam usufruir dos benefícios e incentivos previstos na 

legislação. 

 

 

2.1.2 MPEs no Brasil 

 

 

No que se refere à participação dessas empresas na atual conjuntura 

brasileira, o que se percebe é a grande importância que elas vêm adquirindo para a 

economia e o desenvolvimento do país. Segundo o IBGE (2003), as ME e EPP que 

atuam no segmento pertencente às atividades de comércio e de prestação de 

serviços, constituem os setores econômicos com maior participação relativa dessa 

parcela empresarial. As estatísticas ressaltam a importância das micro e pequenas 

empresas comerciais e de serviços na geração de postos de trabalho e renda, 
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subsidiando, assim, a definição dos instrumentos necessários ao fomento de suas 

atividades. 

O setor de serviços apresenta elevado grau de concentração, na medida em 

que as dez atividades mais recorrentes representam 57% do total de EPP no setor. 

Somente as três primeiras atividades (restaurantes, transporte de carga não 

municipal e lanchonetes) concentram 37% delas. É importante destacar ainda duas 

atividades relacionadas ao turismo (“hotéis” e “agências de viagem”) que respondem 

por 5,6% do total de EPP de serviços, conforme pode ser visto na tabela 2 com as 

principais atividades das pequenas empresas de serviços no Brasil. 

 
    Tabela 2: Principais atividades das EPP de serviços (Brasil) 

 
      Fonte: SEBRAE/NA a partir de dados da Receita Federal do Brasil. Total de 275 atividades.                   

  

Pode-se observar através dos números a grande significância que esse 

segmento empresarial representa para o Brasil, ele concentra 25% do Produto 

Interno Bruto (PIB), gera 14 milhões de empregos, ou seja, 60% do emprego formal 

no país, e constitui 99% dos 6 milhões de estabelecimentos formais existentes, 

respondendo ainda por 99,8% das empresas que são criadas a cada ano, de acordo 

com dados do SEBRAE (2010). Vale ressaltar que a potencialidade desse tipo de 

empresa ultrapassa as fronteiras do território nacional.  

O surgimento dessas empresas no Brasil se deu, principalmente, por meio de 

uma tendência que acontecia no mundo todo, que era a questão da terceirização. 

Algumas áreas que, por não comprometerem a essência do negócio, era preferível 

que se contratasse empresas menores para atender os serviços que não 

precisavam estar no controle direto da instituição, tais como, empresas de limpeza 

em geral, de segurança, serviços de contabilidade, jurídico, de informática e, com 

isso, reduzia-se o custo. Um estudo do Sebrae sobre pequenas empresas, aponta 

que a maior concentração de ME e EPP estão na região sudeste do Brasil, como 

mostra a figura 1: 
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               Figura 1: Distribuição de ME e EPP por regiões 
               Fonte: SEBRAE/NA a partir de dados da Receita Federal do Brasil 
 
 
Todavia, uma grande dificuldade encontrada pelas MPEs é o alto índice de 

mortalidade que as atinge. Poucas são aquelas que conseguem ultrapassar os 

primeiros dois anos de existência, pois acabam fechando antes disso. Para 

sobreviver, a MPE tem que ser competitiva, capaz de enfrentar a concorrência em 

um mundo sem fronteiras comerciais. É necessário preparar melhor o empreendedor 

brasileiro, principalmente no que diz respeito à tecnologia oferecida. Essa condição 

impõe mudanças no comportamento da sociedade e constitui-se uma fonte geradora 

de vantagens competitivas, mantendo os vínculos de articulação, interação, 

cooperação e aprendizagem entre empreendedores, em que todos os elos estão 

entrelaçados: sociedade, governo, organizações empresariais, instituições de 

crédito, pesquisa e ensino. 

Dentre as regiões brasileiras o sudeste também foi a região que apresentou a 

maior taxa de sobrevivência com 76,4%, de acordo com pesquisa realizada pelo 

Sebrae (2011). Segundo estudo sobre Micro e Pequenas Empresas Comerciais e de 

Serviços no Brasil: 

 

São características gerais das Micro e Pequenas Empresas a baixa 
intensidade de capital, as altas taxas de natalidade e de mortalidade, forte 
presença de proprietários, sócios e membros da família como mão de obra 
ocupada nos negócios, poder decisório centralizado, estreito vínculo entre 
os proprietários e as empresas, não se distinguindo, principalmente em 
termos contábeis e financeiros, pessoa física e jurídica, registros contábeis 
pouco adequados, contratação direta de mão de obra, utilização de mão de 
obra não qualificada ou pouco qualificada, baixo investimento em inovação 
tecnológica, maior dificuldade de acesso ao financiamento de capital de 
giro, e relação de complementaridade e subordinação com as empresas de 
grande porte. (IBGE, 2003, s/n) 
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Nota-se que essas características têm forte relação com empresas cujo 

caráter é familiar. Tais aspectos trazem uma série de vantagens e desvantagens 

para esse tipo de organização, como poderá ser visto na seção subsequente, e a 

maneira como cada gestor lida com elas é que vai determinar a sua sobrevivência 

no mercado. Saber transformar seus pontos fortes e fracos em diferencial 

competitivo é uma ferramenta bastante eficaz para quem quer ocupar um lugar de 

destaque no segmento em que atua. 

 

 

2.1.3 A família nas organizações 

 

 

A fim de se obter uma compreensão mais adequada da organização familiar, 

é necessário que antes se entenda o papel social da família, a grande influência que 

ela exerce na sociedade, além dos impactos que vem sofrendo devido às mudanças 

que tem se estabelecido no mundo.  

Família, de acordo com as normas do Direito Civil, consiste na organização 

social formada a partir de laços sanguíneos, jurídicos (matrimônio) ou afetivos. 

Esses três vínculos reconhecidos pela lei é que irão compor os diversos grupos que 

a integram: grupo conjugal, grupo parental (pais e filhos), grupo secundários (outros 

parentes e afins) (GOMES, 1998 apud CUNHA, 2010). Para o jurista Orlando Gomes 

(1998), a família é considerada como um “grupo fechado de pessoas, composto dos 

genitores e filhos, e para limitados efeitos, outros parentes, unificados pela 

convivência e comunhão de afetos, em uma só e mesma economia, sob a mesma 

direção.”. 

O termo “família” advém da expressão latina famulus, que significa “escravo 

doméstico”, designava os escravos que trabalhavam de forma legalizada na 

agricultura familiar das tribos ladinas, situadas onde hoje se localiza a Itália 

(MIRANDA, 2001 apud CUNHA, 2010). O conceito inicial de família tem se 

transformado e adquirido novas modelagens. Antigamente, a figura masculina era 

uma presença muito forte na instituição do lar, conhecido como o patriarca, o 

homem era o responsável por prover o sustento e proteger sua família. Já a mulher 
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exercia o papel de coadjuvante e era subordinada ao marido. Era a pessoa 

responsável pela educação dos filhos e por manter o equilíbrio e a ordem da casa.  

As funções básicas da família sempre foram a de proteger, de gerar afeto, dar 

segurança e preparar seus membros para a vida adulta, dando todo suporte a fim de 

que estes se desenvolvam física e intelectualmente e contribuam para a evolução da 

sociedade. Seu estudo é importante, pois a família constitui a base primária da 

sociedade e do que se entende por organização em grupo. São os primeiros 

contatos e relacionamentos estabelecidos pelos indivíduos e é que serve de 

parâmetro para a formação de seu caráter e de seu papel social. 

Todavia, a estrutura familiar nos moldes anteriormente vistos tem adquirido 

outra forma e vem acompanhando as mudanças políticas, sociais, culturais, 

econômicas e religiosas que estão ocorrendo ao longo do tempo. Com a entrada da 

mulher no mercado de trabalho, o maior nível de instrução e o acesso a postos mais 

elevados dentro da empresa, que antes só cabiam aos homens, muitas mulheres, 

além de passar a ocupar um espaço de destaque dentro de suas casas, que é a de 

chefe de família, sendo muita das vezes a principal provedora, também estão se 

tornando grandes empreendedoras, levando características próprias de sua gestão 

familiar para dentro da sua empresa.    

De acordo com o Sebrae, uma empresa pode ser caracterizada como familiar 

se esta for gerida por uma ou mais famílias e onde a sucessão do poder decisório é 

hereditária. Outros estudiosos do assunto também concordam com essa definição, 

porém, há autores como Lodi (1998) que restringem mais esse conceito e só 

consideram como sendo familiares as empresas cuja administração já esteja nas 

mãos da segunda geração em diante, antes disso, classifica a empresa como 

“negócio pessoal”. Neste estudo, optou-se pelo conceito mais amplo, uma empresa 

se caracteriza como familiar por ter em sua gestão a família proprietária, não 

apontando restrições ao fato de já ter ocorrido sucessão.  

O estudo dessa organização é considerado complexo, pois o que muitas 

vezes dificulta sua administração são os laços bastante estreitos entre família-

propriedade-gestão. Para o especialista Domingos Ricca: 

 

O segredo das famílias de sucesso é enxergar longe e se programar para o 
futuro, pois desenvolver e perpetuar não são tarefas que podem ser 
realizadas sem planejamento. Profissionalizar a gestão significa criar regras 
para definir os papéis corporativos, deixando claro para os proprietários, 
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sócios e herdeiros o que é família, o que é propriedade e o que é gestão da 
empresa. (RICCA, 2001) 

 
Seguindo essa mesma linha, Miranda (2009) diz que existem três ações 

essenciais para acabar com as dificuldades e obter uma construção sólida desse 

tipo de organização que são: 

1. Princípio: Absoluta consciência de que parentes devem agir acima dos elos 

pessoais e ancorados nas condutas empresariais. Durante o expediente, mais 

produção, menos acomodação; mais razão, menos emoção; mais profissionalismo, 

menos tolerância para interferências domésticas. Tais interferências, e não a 

maneira de administrar afundam 65% dessas empresas familiares. 

2. Parentes: A entrada e a evolução do parente na empresa se refletirão em 

seriedade e resultados, de fato, comerciais. É preciso diálogo e teste para avaliar 

dom, currículo e habilidades; para esclarecer a respeito da filosofia, deveres, metas 

e distinção trabalho-família. Ajudar o parente a se questionar, treiná-lo, dar 

explicações sobre a empresa e ajustar função-competência. 

3. Gestão: A distância entre gerações antes e pós-90 é improdutiva. Uma quer 

manter certos padrões e a outra, botar velocidade. Escutam-se frases como: “Isso é 

com meu filho, não me meto”; “Esse assunto é do meu pai”. É preciso somar: uma 

geração tem bagagem, vivência de mercado e visão estrutural; a outra está 

tecnologicamente atualizada, tem rápida ação pontual. A autonomia é necessária, 

mas não na distância que abra um fosso e acabe por sugar a empresa. A soma é o 

caminho para a descentralização segura, para um dia-a-dia com relações 

profissionais separadas das familiares. 

Esses três pilares (Princípio, Parentes e Gestão) é que irão sustentar a 

organização familiar, dando a base e fornecendo a elas recursos que deverão ser 

trabalhados conjuntamente a fim de se obter o sucesso. Essas ações devem ser 

vistas como um sistema, onde se tem as partes, em que uma está interligada e 

depende da outra, e, assim, se tenha uma visão geral do todo. Compreender as 

partes e fazer uma junção desses elementos é o primeiro passo e se deve ficar 

atento para que haja um melhor funcionamento das mesmas. 

Outro fator que deve ser bem observado, é o papel da família na empresa, 

que precisa ser melhor entendido para maximizar suas forças e controlar ou eliminar 

suas fraquezas. “A perspectiva de uma empresa familiar não é apenas para os 

próximos cinco anos, mas para duas ou três gerações" (BERNHOEFT, 2004). Essa 
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afirmativa pode ser analisada de forma que o proprietário possui uma visão de longo 

prazo e não pensa apenas no sucesso imediato da empresa, como geralmente 

ocorre com companhias de capital aberto, que visam o interesse dos acionistas, 

buscando retorno de curto e médio prazo, ao contrário disso, nas organizações 

familiares a intenção é que ela percorra gerações, pois será um legado deixado de 

pai para filho, uma herança aonde a memória do fundador irá se perpetuar enquanto 

a empresa existir. 

Tendo em vista tais aspectos, a empresa familiar apresenta vantagens e 

desvantagens, se comparada com a não familiar, dependendo do ângulo que é 

analisada. Nas concepções de Lodi (1993, p.3) notam-se alguns pontos 

considerados como forças da empresa familiar: 

 

• A lealdade dos empregados é mais acentuada dentro deste tipo de empresa. 

• O nome da família pode ter grande reputação na região, no estado, ou no 

país inteiro. 

• A escolha correta do sucessor na direção do negócio causa um grande 

respeito pela empresa. 

• A união entre os acionistas e os dirigentes, facilita a comunicação entre a 

Diretoria Executiva, o Conselho de Administração e a Assembléia dos 

Acionistas, e também faz com que, mesmo nos momentos de perdas, os 

acionistas sustentem a empresa. 

• O sistema de decisão é mais rápido. 

• A sensibilidade social e política do grupo familiar influenciam os interesses 

nacionais e regionais. 

• As gerações familiares em sucessão permitem uma troca de união entre o 

passado e o futuro. 

Outras vantagens que podem ser observadas é que as empresas familiares 

desenvolvem um relacionamento mais informal tanto internamente como 

externamente e isso é percebido pelo mercado. Clientes e fornecedores depositam 

confiança cada vez maior na empresa, diante da possibilidade de realizar negócios 

com os membros da família proprietária. O nome da família e sua tradição no ramo 

reforçam essa garantia, fatores esses importantes tanto mercadologicamente quanto 
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no relacionamento com as instituições financeiras, principalmente, quando precisam 

de algum reforço de capital.  

A cultura da empresa familiar também é considerada como um ponto 

vantajoso, cuja estabilidade tem como causa principal a permanência do titular no 

comando por longo período de tempo. A lealdade e o comprometimento dos 

empregados, decorrentes dessa cultura, geram uma fidelização dos mesmos a 

organização, diminuindo sua saída, evitando, assim, que as empresas incorram em 

custos com reposição de recursos humanos. 

O meio externo continuará depositando confiança na empresa enquanto as 

condições oferecidas forem favoráveis. Clientes e fornecedores querem garantia de 

continuidade no relacionamento com empresa e, por isso, acompanham com 

atenção a condução dos processos sucessórios da mesma. 

Além das vantagens, de acordo com Lodi (1993, p.4), a empresa familiar 

apresenta algumas fraquezas que trazem desvantagens para esse tipo de 

organização e podem ser classificadas como: 

 

• Os conflitos de interesse entre família e empresa. 

• O uso indevido de recursos da empresa por membros da família. 

• A falta de sistema de planejamento financeiro. 

• A resistência à modernização do marketing. 

• O emprego e promoção de parentes por favoritismo e não por competência, 

anteriormente provada. 

 

Todos esses fatores são muito inerentes a esse tipo de organização, estando 

presente, muita das vezes, na própria cultura organizacional. Quando isso ocorre e o 

gestor não consegue enxergá-los como características negativas que atrapalham o 

desenvolvimento de sua empresa, fica mais difícil lidar com os problemas e traçar 

uma estratégia direcionada a eles, a fim de eliminá-los. É essencial que a empresa 

se conheça e saiba identificar esses dois lados para que assim ela consiga reforçar 

e investir nos pontos fortes, naquilo em que ela obtém vantagem, e tentar eliminar, 

ou ao menos diminuir, os pontos fracos. 

O estudo de empresas familiares, como pode ser verificado, é um assunto 

novo e pouco explorado. A literatura brasileira especializada que aborda sobre esse 
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assunto ainda é escassa e encontra dificuldade para se firmar como problema de 

pesquisa no Brasil. Apesar da maioria das empresas brasileiras serem de caráter 

familiar, o interesse em estudá-las ainda é relativamente baixo em comparação com 

o estudo das empresas de grande porte que possuem capital aberto, porém, a 

demanda por entender sobre esse tema tem crescido e merece a atenção não só 

dos acadêmicos da área como também das partes interessadas como o governo, 

empresários e entidades relacionadas ao setor. 

 

2.2  AGÊNCIAS DE VIAGENS 

 

Segundo um estudo feito pelo Sebrae, em 2008, as agências de viagens no 

Brasil movimentaram um mercado de mais de R$60 bilhões ao ano. Dados do 

Ministério do Turismo (MTur) apontam que 95% das agências têm menos de dez 

empregados, ou seja, são micro e pequenas empresas e envolve diretamente 52 

segmentos da indústria à prestação de serviços. O mercado, cada vez mais 

globalizado, requer altos investimentos em tecnologia e na capacitação de 

funcionários, além de tempo para que os empresários possam descobrir novos 

nichos de mercado, pesquisar e negociar bons preços junto às operadoras e 

fornecedores, atender aos clientes com rapidez e eficiência, entre outros. 

O uso de ferramentas tecnológicas tornou-se essencial ao mercado do 

turismo, afetando de forma positiva e ao mesmo tempo negativa as agências de 

viagens. De forma geral, as agências têm tentado acompanhar as mudanças nos 

processos causados pela globalização, adotando estratégias de divulgação 

eletrônica. A produção de web site para fazer a divulgação de seus serviços e ter um 

contato permanente com os clientes tem sido uma estratégia bastante utilizada por 

elas. De acordo com o Ministério do Turismo3: 

 
Os impactos do progresso tecnológico e da consequente reestruturação 
produtiva vêm transformando os métodos de organização e de distribuição 
da produção e introduzindo mudanças nas formas de comercialização, tanto 
interfirmas quanto entre as empresas e o consumidor final. (MTur, 2006, 
s/n) 

 
 

                                                 
3 O Ministério do Turismo realizou o trabalho sobre a Competitividade do Turismo Brasileiro junto com 
o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) da onde foram retiradas essas informações. 
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Atualmente, muitas empresas acumulam as funções de operadores e 

agências de viagens, para facilitar a compreensão, uma vez que, a pesquisa 

realizada no mercado não fez distinção das empresas através da nomenclatura, às 

definições adotadas não são estritamente científicas, orientando-se pela 

simplicidade de compreensão, coleta de dados e coerência, o trabalho utilizará o 

termo agência de viagens e agência de turismo de forma equivalente para designar 

tanto as operadoras quanto as agências. 

Agências de Turismo e agências de viagens, portanto, serão as organizações 

comerciais que além da comercialização são "produtoras" de serviços turísticos. 

Atuam tanto junto aos agentes de viagens, quanto ao consumidor final. São 

empresas organizadas que são intermediárias de produtos turísticos, permitindo o 

encontro da demanda com a oferta de serviços, além de prestar assistência aos 

viajantes ou turistas. 

 

 

2.2.1 Evolução das agências de viagens 

 

 

Diante da complexidade do fenômeno turístico e do seu crescente histórico de 

evolução, faz-se necessário analisar o contexto no qual este setor se desenvolveu. 

Para fundamentar a sua construção, será feita inicialmente uma contextualização da 

área de atuação profissional, no caso do ramo das agências e operadoras de 

viagens, na qual serão abordados aspectos como conceitos, definições e 

classificações utilizadas para distinguir as agências de viagens, além de outros 

tópicos de grande importância como o seu histórico em âmbito nacional e 

internacional, destacando a evolução, as tendências e a relevância deste setor no 

contexto turístico.  

As viagens representam um costume comum a diversas sociedades desde a 

Antiguidade e podem ter motivações diversas, sejam elas relacionadas a 

necessidades, a lazer, a descoberta e conquista de novos territórios, dentre muitos 

outros. O turismo permite novas percepções do espaço a partir das experiências 

vividas pelos viajantes em seus deslocamentos, que demandam uma infraestrutura 

de apoio para a sua realização. Houve um momento em que o fluxo de viagens 

aumentou, devido ao crescimento e expansão da atividade turística, o que refletiu a 
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necessidade da criação de empresas especializadas neste ramo, com a finalidade 

de atender e dar suporte ao público.  

De acordo com Barreto (1995), não se pode precisar ao certo quando surgiu a 

primeira empresa que prestava o serviço de organizar e comercializar roteiros para 

viagens e excursões. Margaritta Barreto (1995) considera a possibilidade de ter sido 

na Antiguidade, na organização das caravanas ao deserto e as terras 

desconhecidas. Já a literatura clássica grega e romana sugere que na história 

medieval há relatos de agenciamento de viajantes para beneficiar os proprietários de 

navios que partiam do porto de Veneza e Gênova rumo a Constantinopla. Além 

destas teorias, há outros autores e correntes de pensamento que associam o início 

do agenciamento de viagens a outros marcos e referências históricas, mas o que se 

sabe ao certo é que foram os ingleses que aperfeiçoaram o que hoje se define como 

agência de viagens.  

Thomas Cook tornou-se o pioneiro neste ramo ao fretar um trem para a 

viagem de ida e volta de aproximadamente quinhentas pessoas com destino a um 

congresso, em 1841. Considerando o lucro obtido através deste fretamento, Cook 

decidiu se dedicar a organização de viagens e fretamento de trens, levando pessoas 

para congressos, eventos e feiras na Europa. O negócio cresceu e, neste mesmo 

ano, foi fundada a Thomas Cook & Son, conhecida como a primeira agência de 

viagens registrada no mundo e atualmente possui agências em todos os 

continentes. Cook contribuiu significativamente para o desenvolvimento e evolução 

das agências de viagens no mundo, e dentre seus principais feitos, destacam-se a 

organização da viagem e condução de 165 mil pessoas à Exposição Hyde Park, em 

Londres, no ano de 1851; a venda da primeira programação completa de viagem 

aos Estados Unidos, em 1865; a organização da primeira viagem de volta ao mundo 

em 222 dias, na qual levou seus clientes em 1872, mesmo ano em que fundou a 

primeira agência de viagens fora da Europa – em Nova York, nos Estados Unidos; o 

desenvolvimento e utilização do voucher (documento de comprova a contratação de 

um serviço ou produto); e, por fim, em 1891, a criação da circular note, antecessora 

dos travellers check (BRAGA, 2008, p.4). 

Com o passar do tempo, diante da grande expansão do turismo enquanto 

atividade geradora de renda e empregos, paralelamente ao notório aumento da 

demanda de pessoas por viagens nacionais e internacionais, estabeleceu-se a 

necessidade de crescimento e especialização do setor de agenciamento. Os seus 
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recursos humanos e tecnológicos tiveram que ser diferenciados, assim como a 

necessidade de especialização dos seus funcionários.  

No Brasil, apenas no início do século XX houve a criação das primeiras 

agências de viagens. O histórico das agências nacionais é compreendido pela 

Travel World em três fases: a 1ª fase referente às agências pioneiras, que 

dedicavam-se apenas a comercialização de passagens férreas e marítimas para a 

clientela burguesa; a 2ª fase na década de 30, com a venda de roteiros rodoviários; 

a 3ª fase com as agências da década de 50, caracterizadas por oferecer excursões, 

visitas programadas e tours – nesta época tem início a profissionalização da 

atividade e a criação de entidades associativas no setor; e por fim, a 4ª fase (a partir 

da década de 70), na qual as agências dedicavam-se a venda de pacotes de 

viagens e excursões a preços mais acessíveis para atender ao crescente fluxo de 

demanda regular, além de trabalhar para cativar a demanda potencial. Ao longo 

destas fases houve a evolução da administração das agências que passava de 

pequenos negócios familiares para empresas de médio e grande porte, inclusive 

operadoras. Diante disso, a profissionalização desta lucrativa área do turismo 

tornou-se inevitável para a sustentabilidade dessas empresas no mercado e frente à 

concorrência. Os avanços tecnológicos também contribuíram bastante para a 

evolução das operações e desenvolvimento de processos nas agências, com 

facilitadores como os GDS’s (Global Distribuction Sistem – ou seja, Sistema de 

Distribuição Global, tais como Sabre, Amadeus e Galileo) e a Internet, com suas 

variadas ferramentas de busca e informação, dando total agilidade a todo o 

processo de comercialização entre agência / operadora e clientes. 

Atualmente, este setor ocupa posição de destaque no meio turístico, não 

somente pelo seu histórico de crescimento nacional e internacional, mas 

principalmente pela significativa movimentação de capital, geração de renda e alta 

empregabilidade de profissionais de diferentes áreas, inclusive turismólogos. O 

turismo, enquanto atividade, se consolidou no mercado e as agências e operadoras 

de viagens abrangem uma grande fatia dele mundo a fora, desempenhando o 

importante papel de promover destinos e experiências de vida aos seus visitantes. 

Diante da sua reconhecida importância no sistema turístico, principalmente em 

relação ao subsistema (o mercado), as agências de viagens e operadoras turísticas 

possuem suas respectivas representações a Associação Brasileira de Agências de 

viagens (ABAV) e a Associação Brasileira de Operadoras de Turismo (BRAZTOA) e 
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necessitam também estar cadastradas a órgãos e associações que conferem a elas 

maior credibilidade, como exemplo, o Ministério do Turismo, o Sindicato das 

Empresas de Turismo (SINDETUR), o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias 

(SNEA), a International Air Transport Association  (IATA), entre outros.  

A área de agenciamento de viagens tem rendimento comparado ao de 

importantes indústrias de diversos outros ramos da economia, como a “gigante” 

farmacêutica, a de informática e telecomunicações. Segundo pesquisas, a OMT 

(Organização Mundial do Turismo) prevê para 2020 um rendimento do turismo em 

torno de U$ 2 trilhões de faturamento. A expectativa de crescimento maior do 

mercado é uma excelente projeção, não apenas para as empresas do ramo, mas 

também para as prestadoras de serviço, diretamente ligadas ao setor, como hotéis, 

restaurantes, entre outros. 

Há uma discussão bastante atual sobre o novo papel das agências de 

viagens e a sua função na dinâmica do sistema de turismo. Parte-se do principio de 

que as agências de viagens não devam mais ser vistas apenas como intermediários, 

já que a internet é uma ferramenta democrática e de fácil acesso, que possibilita as 

pessoas fazerem seus próprios roteiros e o contato direto com os prestadores de 

serviços, buscando sempre os menores custos. Frente a essa mudança de contexto, 

a grande tendência é que as agências e operadoras passem a estar cada vez mais 

alinhadas aos avanços tecnológicos e informacionais, que disponibilizem a 

comercialização dos serviços e pacotes turísticos também através da Internet com 

vendas online (um diferencial e uma forte tendência do mercado), e que estejam 

inseridas nos principais canais de acesso e redes de relacionamento, meios 

bastante atuais de fazer a promoção e o estreitamento das relações com os clientes, 

facilitando a comunicação.  

Além disso, investir na capacitação e desenvolvimento dos recursos humanos 

torna-se uma vantagem competitiva para estas empresas, que passam a prestar 

serviços diferenciados e oferecer consultoria de viagens, o que faz com que a 

intermediação deixe de ser o principal produto das agências, que agora buscam 

atuar no setor de consultorias. A gestão do conhecimento é uma nova perspectiva, 

aliada a outras ferramentas como as facilidades oferecidas nas formas de 

pagamento e parcelamento, planejamento de marketing e elaboração de produtos 

diferenciados de acordo com as pesquisas de demanda. Dentre as novas tendências 

deste ramo, investir no desenvolvimento do capital humano através de treinamentos 
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constantes e disseminação do conhecimento dentro das organizações, o que tem 

como exemplo as Universidades Corporativas os agentes tornam-se disseminadores 

da experiência turística a ser vivida pelo consumidor final, o turista. 

 

 

2.2.2 Representatividade e contextualização das agências de viagens no mercado 

turístico brasileiro 

 

Mais da metade da economia mundial, atualmente, é atribuído ao setor de 

serviços, setor pelo qual é responsável em movimentar grande número de capital e 

pela sua capacidade em gerar divisas. No Brasil, a participação do serviço tem se 

tornado bastante significativa, representando 58% do PIB nacional, segundo dados 

do IBGE, número que tende a aumentar na medida em que se verifica a valorização 

da troca das relações humanas. 

O turismo, que se enquadra no setor terciário da economia e que diz respeito 

à prestação de serviços, é considerado a área da economia que mais cresce no 

mundo, comprovando a importância desse setor para o mercado atual. Os serviços 

turísticos referem-se a um conjunto de atividades turísticas, de caráter profissional, 

desempenhados por empresas e/ou profissionais, visando à satisfação das 

necessidades e solicitações do turismo (DOMINGUES, 1997 apud DANTAS, 2008). 

Definindo ainda o que pode ser entendido por serviços turísticos, Beni (2003) 

descreve como sendo imateriais, onde o cliente é o usuário que participa da 

produção do serviço, e para que ele aconteça de fato, deve haver o contato direto 

entre prestador de serviço e cliente. Percebe-se, portanto, que para existir serviço o 

elemento humano é essencial e depende diretamente da relação prestador – 

consumidor. Nota-se que para grande parte das empresas de serviço o único ativo 

disponível são as pessoas que compõem a empresa, seus quadros, sua inteligência 

e conhecimento. 

Entre os tipos de serviços turísticos existentes tem-se o agenciamento, área 

do turismo que engloba as agências de viagens, cujo principal produto é justamente 

a prestação de seu serviço. De acordo com Braga (2008), as agências de viagens 

são um elemento que funciona como agregador de serviços. São elas que 

transformam destinos turísticos e diversos equipamentos em produtos, atuando na 
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produção e distribuição de bens e serviços turísticos e ofertando isso aos possíveis 

consumidores. A partir disso pode-se perceber a sua importância, pois são as 

agências que vão permitir e “viabilizar a comercialização e visitação de uma 

localidade” (BRAGA, 2008, p. 19). Como bem descreve a autora, sem elas o 

deslocamento entre um destino e outro pelos indivíduos não justifica a construção de 

equipamentos de hospedagem, alimentação ou entretenimento que possam atender 

adequadamente aos turistas.     

 As agências de viagem fazem parte da categoria das agências de turismo 

juntamente com as operadoras turísticas. A primeira assume a função de 

distribuidoras e a segunda de produtoras. Para Braga (2008), ainda existe uma 

terceira categoria de agência que são aquelas que atuam tanto como produtoras 

quanto como distribuidoras a que estão ganhando cada vez mais força e sendo cada 

vez mais necessárias para a sobrevivência das agências no mercado de turismo. 

  As agências de viagens podem ter seu conceito definido e analisado a partir 

de três esferas distintas: a legal, a acadêmica e a corporativa. De acordo com a Lei 

Geral do Turismo, de nº 11.771/08, publicada em 17 de setembro de 2008 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2008) a definição dada para agências de viagens está 

presente no artigo 27, da subseção III do capítulo V, descreve que: 

 
“Compreende-se por agência de turismo a pessoa jurídica que exerce a 
atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e 
consumidores de serviços turísticos ou os fornece diretamente”.  
 

Entende-se tais atividades de intermediação como a oferta, a reserva e a 

venda de um ou mais dos serviços turísticos (dentre os quais podemos citar 

transportes, traslados, acomodação, passeios, seguro-viagem, entre outros), 

fornecidos por terceiros as agências e vendidos ao consumidor final. Considera-se 

por serviços prestados “a operação de viagens, excursões e passeios turísticos”, nas 

quais é de responsabilidade da empresa a “contratação, organização e execução de 

programas, roteiros, itinerários, recepção, transferência e a assistência ao turista”, 

previstas pela Lei Geral do Turismo.  É visto como dever das agências de viagens à 

prestação do suporte e assistência ao turista no desenvolver do processo de 

obtenção dos serviços oferecidos pela mesma, de modo que haja ética e clareza na 

contratação destes, tal qual no seu desfrute. 
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Entende-se que cabe a operadora de viagens operar, elaborar, organizar e 

oferecer ao consumidor pacotes turísticos a partir dos serviços negociados com os 

fornecedores. Sendo assim, as operadoras turísticas, além de intermediárias, são 

também produtoras de serviços turísticos. Em contrapartida, segundo Beni (2003), 

“corresponde às agências de viagens a função de facilitar e resolver todos os 

problemas dos turistas a fim de que possam realizar suas viagens de maneira mais 

satisfatória possível”, fazendo o assessoramento dos clientes em todo o processo de 

compra e contratação, além da promoção e distribuição dos serviços e pacotes 

turísticos oferecidos. Em linhas gerais, compreende-se que a diferença básica entre 

os dois conceitos é que uma operadora turística possui, além das atribuições de 

uma agência, a especialização de operacionalizar pacotes turísticos. 

  Para ponderarmos, há também a conceituação de agências e operadoras de 

viagens segundo as associações relativas a esta área, tal qual a ABAV e a 

BRAZTOA. De acordo com o estatuto da BRAZTOA – Capítulo II – Associados, as 

operadoras de turismo “são as empresas legalmente constituídas (...) e 

especializadas na organização, promoção e execução de programas turísticos, 

individuais ou coletivos”.  Como pré-requisitos para tornarem-se associadas da 

BRAZTOA, as empresas devem possuir representante legal e responsável técnico 

domiciliado no Brasil, comprovar o efetivo e regular exercício das atividades 

referidas no estatuto, demonstrar a operação de viagens para destinos nacionais 

e/ou internacionais e, por fim, possuir website para divulgação dos destinos que 

opere. Já a ABAV, fundada em 28 de dezembro de 1953 como uma entidade para 

defesa dos interesses da classe, definia agências de viagens como empresas cuja 

função é de:  

 

• Intermediação dos serviços de transporte, alojamento, alimentação;  

• Desenvolvimento e execução de programas de viagem, combinando 

diferentes serviços e equipamentos, na forma de um único produto turístico;  

• Assessoramento ao viajante para escolher destinos turísticos, combinações 

de rotas, formas de alojamento, facilitação de documentação, expedição de 

bagagem;  

• Função de Mandatário (Procurador) – a agência atua como representante 

legal ou procurador do prestador turístico (hotel, empresa aérea, etc.), já que 
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comercializa e vende seus produtos, e do próprio turista, pois compra em seu 

nome os produtos que ele necessita;  

• Função de Promotor – que promove destinos turísticos e dinamiza a atividade 

turística em todo o mundo, tendo papel importante no desenvolvimento dos 

destinos turísticos e no planejamento sustentável. 

 

Tendo em vista os conceitos citados acima, oriundos de diferentes esferas de 

relevância no setor turístico, é possível analisar que há de fato uma diferença que 

define o que constitui uma agência de viagens e uma operadora turística, 

demonstrando que existem atribuições e competências distintas. Dependendo da 

tipologia e da atuação da agência de turismo no mercado de viagem que está 

inserida, a empresa terá que definir adequadamente a sua estrutura, tipo e matriz de 

serviços, conseqüente organização estrutural e funcionamento integrado com os 

provedores de serviços turísticos (TOMELIN, 2001, p.27). Essas divisões em 

tipologias acabam sendo um agente dificultador para a comercialização das 

empresas com os seus clientes, uma vez que, pela lei elas ficariam restritas a um 

determinado tipo de operacionalização.  
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3 O MERCADO COMPETITIVO 

 

 

Foi feita uma pesquisa de mercado onde a agência de viagens familiar, objeto 

de estudo desse trabalho, está instalada, para poder verificar a existência de 

negócios semelhantes na localidade e investigar os tipos de serviços oferecidos, o 

nível de preço e condições de pagamento praticado pela concorrência e com isso 

traçar estratégias de diferenciação para consolidá-la na região. É preciso buscar o 

máximo de conhecimento possível sobre o negócio, identificar ineficiências, falta de 

qualidade e fazer algo melhor e mais barato. Portanto, antes de analisarmos o grau 

de competitividade da empresa em si e ver o que ela tem feito para se destacar no 

mercado, será feito um estudo dos concorrentes e analisar quais as estratégias que 

eles estão utilizando. 

Esta pesquisa foi realizada por meio de questionários enviados via e-mail a 

todas as agências familiares, situadas nos bairros da Barra e do Recreio, associadas 

ao Cadastur (Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos) e que estavam em 

operação até o dia 04 de abril de 2012. A escolha por selecionar somente as 

agências cadastradas nesse sistema, foi por ele estar vinculado a um órgão oficial 

do turismo (MTur) reunindo todos aqueles que estejam legalmente constituídos e em 

operação, o que lhes confere credibilidade de que a empresa está formalizada e que 

está operando de acordo com as leis brasileiras. 

 O primeiro contato foi feito por telefone onde foi possível selecionar as 

agências que eram familiares das que não eram. O critério de seleção dessas 

empresas foi baseado unicamente na questão delas serem familiares, independente 

do segmento em que elas atuassem. O conceito de empresa familiar adotado foi 

aquela cuja gestão seja conduzida por um ou mais membros da família detentora do 

controle societário. Após essa seleção foi enviado um questionário para o e-mail 

pessoal dos gerentes destas empresas. É importante ressaltar que a pesquisa foi 

respondida pelos familiares proprietários ou gerentes das agências de turismo, o que 

qualifica ainda mais as respostas, uma vez que são eles os profissionais que 

efetivamente decidem pelo negócio. 

Do total das 164 agências de turismo cadastradas no Sistema de Cadastro de 

pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo (CADASTUR) e 

localizadas nos bairros da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, 70 foram 
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selecionadas por estarem situadas na Avenida das Américas, uma das maiores e 

mais famosas avenidas do Rio de Janeiro, e também foi um dos critérios adotados 

como delimitação da pesquisa. Destas, 81,4% foram encontradas em operação e 

18,6% não foram localizadas. Das empresas na qual foi obtido alguma resposta 

59,6% são empresas familiares e 40,3% são não familiares. 70,6% recusaram-se a 

responder ao questionário e participar de qualquer pesquisa e apenas 29,4% foram 

às respondentes. A quantidade de empresas familiares que participaram das 

entrevistas, bem como a sua distribuição por bairro, são apresentadas na tabela 2: 

 

       Tabela 3: Distribuição das agências de viagens por bairro 
Bairro Universo % Amostra  % 

Barra da Tijuca 54 77,1% 8 23,5% 
Recreio dos Bandeirantes 3 4,3% 2 5,9% 
Não localizadas/ Não respondentes 13 18,6% 24 70,6% 
Total 70 100,00 34 100,0% 

        Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
 

Esse resultado final é uma amostra de 10 empresas familiares que serve 

apenas como indicativo do universo estudado e, quantitativamente, o retorno obtido 

com a pesquisa na região não está tão próximo do quanto cada uma delas 

representa para o universo total, já que menos da metade das empresas 

selecionadas se recusaram a participar desse estudo. Isso significa dizer que, a 

amostra reflete uma realidade reduzida do mercado dessa região, dado o baixo 

índice de retorno alcançado nos dois bairros. O questionário aplicado às agências 

pode ser visto na seção de apêndices desse estudo (Apêndice A).  

 
 
3.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

 

A localidade escolhida para a pesquisa foram os bairros da Barra da Tijuca e 

do Recreio dos Bandeirantes. Estes dois bairros fazem parte da Região 

Administrativa Barra da Tijuca4, que compõe uma das 33 regiões administrativas da 

cidade do Rio de Janeiro e compreende, além destes, os bairros de: Joá, Itanhangá, 

                                                 
4 De acordo com dados do Instituto Pereira Passos – IPP. Armazém de Dados / Bairros Cariocas. Rio 
de Janeiro, 2010. Disponível em: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas . Acesso em: 30 de abril 
2012. 



39 
 

Camorim, Vargem Pequena, Vargem Grande e Grumari. Essa divisão pode ser 

visualizada melhor na figura 2 que segue abaixo: 

 

 
                 Figura 2: Mapa dos bairros da XXIV Região Administrativa – Barra da Tijuca 
                 Fonte: Wikipédia. Mapa de acesso público com interferência do autor Freund, jul.2008 

  

De acordo com uma pesquisa feita pelo Sebrae/RJ (2011) esta Região tem 

uma população de 300.823 habitantes, correspondentes a 4,75% do total da 

população da cidade do Rio de Janeiro. O crescimento populacional da Barra 

mostra-se constante e acelerado. Entre os bairros da região que mais cresceram 

destacam-se o Recreio. A população é urbana e apresenta uma participação 

feminina relativamente superior à masculina em uma proporção de 91,98 homens 

para cada 100 mulheres. A maioria da população encontra-se na faixa etária entre 

30 e 49 anos, seguida pela faixa de 50 ou mais anos.  

É uma Região com alto desenvolvimento humano (0,92), ocupando a 6ª 

posição no ranking das Regiões Administrativas conforme critério do IDH, em que 

permite medir o desenvolvimento de uma população além da dimensão econômica. 

Ele é calculado com base na renda familiar per capita, expectativa de vida dos 

moradores e taxa de alfabetização de maiores de 15 anos. 
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Possui ao todo 27,3 km de praias oceânicas, sendo as maiores a Praia da 

Barra e a Praia da Reserva, ambas localizadas no bairro da Barra da Tijuca. A 

região possui ainda três grandes lagoas, sendo a de maior extensão a Lagoa de 

Marapendi. É cortada por três vias principais: a Avenida das Américas (principal via 

da região, que segue por Guaratiba e possui cerca de 40 quilômetros), a Avenida 

Ayrton Senna (que liga a Barra ao restante de Jacarepaguá e à Linha Amarela), e a 

Avenida Lúcio Costa, antiga Avenida Sernambetiba (ao longo do litoral). 

Com os dados da tabela abaixo, extraída de um estudo realizado pelo 

Sebrae/RJ que reúne informações socioeconômicas dessa área fundamentada em 

fontes oficiais, pode-se analisar a participação de cada setor da economia no total 

das firmas da Região Administrativa. Observa-se que as microempresas 

representam 87,8% do total dos estabelecimentos formais existentes na Região 

Administrativa Barra da Tijuca e que a maior concentração dessas empresas é 

verificada no setor de Serviços. 

 

Tabela 4: Região Administrativa Barra da Tijuca - N.º de estabelecimentos por porte 
e setor 2009/2010. 

 
Fonte: MTE /RAIS 2010 apud SEBRAE 2011. 

 

Ainda segundo pesquisa do Sebrae, a Região Administrativa Barra da Tijuca 

apresenta o universo de 86.263 domicílios, sendo que 24,1% deles são de famílias 

pertencentes à Classe Econômica “B1” que possuem renda familiar mensal em torno 

de R$ 4.600,00. A despesa com viagens dessas famílias giram em torno de R$ 

34.020.567 ao ano.5 Número bastante expressivo e que merece atenção dos 

empresários locais, para que os produtos sejam formatados de acordo com essa 

clientela que tem viajado mais e são bem mais exigentes.   

                                                 
5 SEBRAE/RJ. Informações Socioeconômicas da Região Administrativa Barra da Tijuca. Disponível 
em: 
<http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/bds.nsf/0EE8D61A9BD9491E8325795700652708/$File/Bar
ra%20da%20Tijuca.pdf> Acesso em: 30 de abr. 2012. 
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Após fazer um panorama geral da Região, serão destacadas as 

características dos dois bairros selecionados para a pesquisa. O bairro da Barra da 

Tijuca, popularmente conhecido como Barra, é o centro econômico, cultural e 

político da Região, sendo o maior distrito, tanto em área, quanto em população. A 

Barra da Tijuca começa na ponte sobre o Canal da Joatinga e termina nas avenidas 

Salvador Allende e Alfredo Baltazar da Silveira, onde começa o bairro do Recreio 

dos Bandeirantes. 

A Avenida das Américas é a principal via do bairro, cruzando-o no sentido 

Leste-Oeste. Outra via importante é a Avenida Ayrton Senna, que começa na praia e 

faz a ligação do bairro com Jacarepaguá através da ponte sobre a lagoa do 

Camorim, além de ser a ligação com a Linha Amarela. Seguindo a extensão da praia 

encontra-se a Avenida Lúcio Costa, antiga Avenida Sernambetiba, que se prolonga 

até o final da Praia do Recreio. É também formada por sub-bairros como o Jardim 

Oceânico, Barrinha, Península, Riviera da Lagoa, além de diversas associações de 

moradores que fecham ruas públicas. É um dos únicos bairros cariocas que 

possuem condomínios autônomos, ou seja, condomínios independentes com mini-

shoppings, escola, igreja e infraestrutura completa de lazer. 

Os montanhosos relevos da floresta da Tijuca e da serra da Pedra Branca, 

cercam o bairro junto ao mar. Possui extenso litoral, sendo que praticamente metade 

é área de reserva ambiental: a Reserva Ambiental da Barra (conhecida apenas 

como Reserva). Na figura 3, tem-se a vista aérea da orla da Barra da Tijuca onde 

pode ser constatada a presença de altos prédios que é considerado a marca do 

bairro. 
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                                     Figura 3: Vista aérea da orla da Barra da Tijuca 

                        Fonte: Rio2016.org 
 
 
A região da Barra da Tijuca possui inúmeros centros comerciais de grande, 

médio e pequeno porte. Conta, em sua proximidade com o Aeroporto de 

Jacarepaguá, instalado entre a Avenida Ayrton Senna e a lagoa de Jacarepaguá, 

destina-se, sobretudo, a voos particulares e regionais com aeronaves de pequeno 

porte. A atividade comercial mais intensa no aeroporto é a de táxi aéreo.  

Também existe na Barra um aeroporto reservado à operação de ultraleves, 

o Clube Ceu (Clube Esportivo de Ultraleves), situado ao sul do Autódromo 

Internacional Nelson Piquet, também de frente para a lagoa de Jacarepaguá. Trata-

se de um dos mais bem aparelhados clubes dentre as agremiações esportivas 

do mundo todo, considerado pelas autoridades aeronáuticas brasileiras um padrão 

na aviação esportiva. Existem vários helipontos, além da possibilidade de pousar no 

aeroporto de Jacarepaguá, a região conta com o Heliponto do Recreio dos 

Bandeirantes e do BarraShopping. 

Devido às inúmeras construções que foram e, ainda estão sendo realizadas, a 

excelente infraestrutura, por não estar tão saturada como bairros da zona sul e ainda 

possuir belezas naturais, o bairro tem ganhado cada vez mais visibilidade e será o 

coração dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O local irá se beneficiar 

significativamente dos Jogos, com novas instalações de competição e treinamento, 

melhorias na estrutura de transporte e construção de centros comerciais, 

residenciais e de entretenimento. Além disso, parques e redes fluviais receberão 

programas de recuperação.  
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 Já o bairro do Recreio dos Bandeirantes é um dos principais distritos da 

região da Barra e situa-se entre o mar, a Barra da Tijuca, Vargem Grande, Vargem 

Pequena, e Grumari. Possui a segunda maior população da região e tem 

apresentado avanços e melhorias. Tem atraído grandes empresas e já possui uma 

rede extensa e diversificada de comércio, com shoppings, como o Recreio 

Shopping, hipermercados, colégios e universidades tradicionais, opções de lazer, 

inúmeros bares, cafés, churrascarias, pizzarias, restaurantes, entre outros. 

Essencialmente residencial, o Recreio dos Bandeirantes é um bairro em 

franco crescimento, apesar de tardio. Seu ambiente tranquilo e arborizado eleva a 

qualidade de vida e valoriza o bairro, cada dia mais procurado pelas classes média-

alta e alta e também por uma classe média emergente que não encontra mais 

espaço nos bairros tradicionais da cidade. 

  Apresenta menor nível de verticalização que o bairro da Barra da Tijuca, e, 

movido pela proposta de ser um bairro ecológico e de elevada qualidade de vida, 

abriga em seu interior o Parque Ecológico Chico Mendes, o Parque Marapendi, fora 

outras reservas, sendo também muito bem servido por praças arborizadas e 

inúmeras ciclovias. Além disso, possui as praias mais limpas, reservadas e das mais 

bonitas da cidade que são a Praia do Recreio, Praia do Pontal, Praia da Macumba, e 

Prainha. Na figura 4, pode-se observar a vista da orla do Recreio dos Bandeirantes 

que diferentemente da Barra possui uma superfície mais plana, sem a interferência 

de grandes construções. 

 

 
               Figura 4: Vista aérea da orla do Recreio 
               Fonte: Rent apartment in Rio 
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A rede de transportes está bem mais avançada que tempos atrás, com a 

presença da Linha Amarela e aumento de linhas de ônibus, devendo melhorar ainda 

mais com a chegada do metrô até a Barra pela Linha 4. A integração geográfica 

direta com a Barra da Tijuca também é positiva para os moradores do bairro, que 

podem contar com os inúmeros serviços da Barra a poucos minutos de distância. 

Possui características como o elevado padrão das construções e a presença 

constante de praças, bosques e parques, ciclovias cruzando o bairro e o interligando 

a Barra; e a arborização das ruas. Seu clima é dos mais amenos da cidade graças à 

proximidade com o mar, presença de vários canais e lagoas, distanciamento entre 

as construções de poucos andares, e presença abundante de vegetação. 

Como pode ser visto essa é uma região que contém ótima infraestrutura para 

as empresas que ali desejam se instalar, além de abrigar uma clientela em potencial 

com pessoas de alto poder aquisitivo, dispostos a gastar com serviços turísticos. 

Devido à agência de viagem onde o estudo de caso foi realizado estar 

sediada na Avenida das Américas, tomou-se por delimitação a análise do mercado 

através das agências de turismo que ali se encontram. A delimitação pode ser 

melhor compreendida através do mapa que segue abaixo (Figura 5): 

 

Figura 5: Delimitação da área pesquisada: Agências de turismo localizadas na Av. das Américas. 
Fonte: Google Map, 2012. 
 
 

A Avenida das Américas é uma das principais vias da cidade do Rio de 

Janeiro e liga os bairros da Barra da Tijuca, do Recreio dos Bandeirantes e de 

Guaratiba. A figura 6 apresenta um pequeno trecho da Avenida das Américas, na 

altura da Barra da Tijuca. 
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                        Figura 6: Avenida das Américas 
                        Fonte: Puc-Rio: Edna Cunha Lima, 2005. 

 

Com seus 40 km de extensão, é considerada uma das maiores avenidas da 

cidade, repleta de condomínios, shoppings, supermercados, prédios comerciais e é 

onde se encontram mais da metade das agências de turismo cadastradas no 

Ministério.  

 
 
3.2 ANÁLISE MERCADOLÓGICA NA REGIÃO BARRA/RECREIO 

 
 
  A Análise Mercadológica é uma ferramenta fundamental utilizada para 

ampliar o conhecimento sobre uma determinada atividade ou negócio. De acordo 

com um estudo elaborado pelo Sebrae6, a pesquisa mercadológica serve para a 

abertura ou expansão de um novo negócio e é a primeira providência que um 

empreendedor deve tomar.  

É um recurso vital que serve para: Conhecer o perfil do cliente, ela fornece a 

caracterização dos clientes nos aspectos quantitativos (potencial do mercado, 

participação da empresa no mercado, etc.) e qualitativos (estilo de vida, 

características comportamentais, hábitos de consumo, escolaridade, renda, etc.); 

Perceber a estratégia dos concorrentes e observar seus pontos fortes e fracos; 

Analisar os fornecedores e as empresas que fornecem produtos e serviços: sistema 

                                                 
6 SEBRAE/MG. Manual Como Elaborar uma pesquisa de mercado, 2005. 



46 
 

de vendas e distribuição, políticas de preços e cobrança; qualidade dos produtos e 

serviços (SEBRAE, 2005). 

O objetivo é possibilitar ao empreendedor a avaliação comparativa de seus 

potenciais fornecedores e, a partir de certos critérios, definir a classificação deles 

para orientar o processo de compras, ou, se for o caso, de terceirização das 

atividades. Serve também, para dimensionar o mercado, identificar o segmento de 

mercado mais lucrativo, detectar novas tendências, avaliar o desempenho de seus 

produtos e serviços, identificar a quantidade ou volume que o mercado é capaz de 

absorver e a que preços esses produtos poderão ser vendidos. (SEBRAE, 2005) 

 Nessa pesquisa nos atemos apenas em estudar os concorrentes do qual foi 

possível chegar aos seguintes resultados: 

Em relação ao tempo de atuação das agências de turismo, todas possuem 

mais de cinco anos de operação. Em geral o tempo médio de funcionamento destas 

ficou entre 10 a 20 anos. Isso mostra que elas conseguiram ultrapassar o período 

crítico das empresas que são os primeiros dois anos de existência que é quando as 

MPEs geralmente fecham as portas e decretam falência. E como visto no capítulo 

anterior, 59,9% delas não sobrevivem além dos quatro anos. (Figura 7) 

 

 
                    Figura 7: Tempo de atuação no mercado 
                    Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
 
 

A pesquisa buscou saber ainda os tipos de negócios mais comuns à maioria 

das empresas, ou seja, quais os produtos e serviços mais comercializados. Dos 

serviços comercializados, o transfer, os pacotes nacionais e internacionais, a venda 



47 
 

de passagem aérea e hospedagem são oferecidos por todas as agências de turismo  

pesquisadas e os que mais tem procura por clientes. (Figura 8) 

 

 
                                Figura 8: Tipos de produtos/serviços comercializados 

 Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
 

Em relação ao número de funcionários empregados nessas agências, o que 

vai determinar se ela é micro ou pequena empresa, segundo a conceituação do 

Sebrae, 40% delas tem até quatro funcionários e 30% possuem de cinco a nove, o 

que as enquandram como micro. Do mais, todas as agências de turismo estudadas 

nessa região ou são micro ou pequenas empresas, pois seu quadro de funcionários 

não chegam a 49. O que confirma a teoria e os dados do Ministério do Turismo, que 

apontam que 95% das agências de viagem têm menos de 10 empregados. (Figura 

9) 
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            Figura 9: Número de funcionários na empresa 
             Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
 
 

No que diz respeito ao nível de escolaridade do entrevistado, que é o 

proprietário ou gerente da agência de viagem, 60% têm o nível superior dos quais 

20% possuem pós-graduação e 10% mestrado ou doutorado. (Figura 10) 

 

 
 Figura 10: Nível de escolaridade 
 Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 

 
 

Dos que possuem nível superior completo, os graduados em Administração 

de Empresas representam o maior número de gestores seguidos dos profissionais 

com formação em Turismo. (Figura 11) 
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  Figura 11: Área de formação acadêmica 
  Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 

 

 

Outro ponto que a pesquisa buscou saber era qual o principal segmento que a 

empresa atuava. Nenhuma delas trabalha exclusivamente com o público de terceira 

idade e 30% não tem um segmento específico de atuação. Outros 30% das 

agências têm como principal segmento o corporativo, mesmo essas, afirmam 

trabalhar também com outros públicos oferencendo serviços diversos. (Figura 12) 

 

 
 Figura 12: Principal segmento em que a empresa atua 

               Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
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Dentre os períodos em que os serviços das agências de viagens são mais 

solicitados estão os meses de dezembro a fevereiro em que 40% das agências 

atribuem a maior procura o fato de ser férias e devido ao carnaval, que tanto atrai os 

turistas para a cidade, no caso das agências que trabalham com a venda de 

serviços receptivos, quanto aqueles que procuram por destinos fora, como no caso 

das que trabalham com a venda de serviços emissivos. O período em que há menor 

procura foram os meses de março a agosto, voltando a ter grande procura nos 

meses de setembro a novembro. 20% das agências dizem possuir negócios durante 

o ano todo, sem distinção de temporada, uma vez que trabalham com turismo de 

receptivo. (Figura 13) 

 

 
               Figura 13: Época do ano em que há maior procura por serviços das agências 
              Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
 

As condições de pagamento praticadas nas agências são bem diversificadas, 

em sua maioria elas aceitam quase todas as formas, como cartão, cheque, depósito 

e faturamento. 40% delas não aceitam pagamentos em cheque e 30% não aceitam 

boleto. (Figura 14) 
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 Figura 14: Condições de pagamento praticadas 
 Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 

 

Já a forma de parcelamento pode ser vista em 50% das agências que 

parcelam de 1 a 3 vezes. 30% delas não parcelam nenhum tipo de serviço e apenas 

10% parcelam até 10 vezes sem juros qualquer venda de pacotes turísticos. (Figura 

15) 

 

 
                             Figura 15: Forma de parcelamento 
                                Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
 

Na visão das agências a Internet é, sem dúvida, a principal concorrente. 60% 

delas atribuem a sites como o booking.com, decolar e dos próprios hotéis e 

companhias aéreas a perda dos clientes. Concorrer com essas ferramentas online 
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tem sido cada vez mais frequente e demanda a criação de estratégias bastante 

eficazes. Em segundo lugar ficaram as grandes operadoras que, por possuírem 

grande volume de vendas, lhes confere um maior poder de barganha e, com isso, 

conseguem ter preços mais atrativos e diferenciados. A Blumar Viagens e turismo, 

líder de mercado no Turismo Receptivo Internacional, além de ser a maior operadora 

de Congressos Mundiais na Área Médica no Brasil, foi citada por 10% das empresas 

como concorrente direta das agências de receptivo. (Figura 16) 

        

 
             Figura 16: Principais concorrentes 
            Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
 

Quanto aos diferenciais que as agências apresentam frente aos concorrentes, 

30% informam que a rapidez e agilidade nas respostas é um dos seus principais 

diferenciais. Além disso, os mais frequentes são oferecer serviços de qualidade, a 

tradição no mercado, o atendimento e o investimento em tecnologia e treinamento.  

A participação massiva em feiras, o tempo de experiência na área, a diversidade de 

produtos personalizados e os preços competitivos, compõem um terceiro bloco de 

diferencias sendo também apontados pelas agências entrevistadas. Esses 

diferenciais, segundo elas, são as principais estratégias utilizadas para se 

destacarem no mercado. (Figura 17) 
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             Figura 17: Diferenciais da agência em relação a concorrência 
             Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
 

O uso de ferramentas tecnológicas está presente em todas as agências 

analisadas. Todas as entrevistadas possuem site próprio da empresa. O uso de 

redes sociais é utilizado por 80% delas, além do sistema de reserva online e sites de 

busca. Algumas ainda estão adaptando seu sistema para fazer pagamento por meio 

da Internet. A tendência é que o negócio esteja cada vez mais informatizado e 

conectado a rede. (Figura 18) 

 

 
           Figura 18: Utilização de ferramentas tecnológicas 
          Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
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Ao final do questionário foi perguntado se as agências veem alguma 

vantagem e/ou desvantagem em ser uma empresa familiar. 20% delas não 

conseguiram identificar desvantagens ou não souberam opinar.  

Outras responderam que as principais desvantagens desse tipo de gestão é 

que os proprietários e gerência acabam por misturar os problemas profissionais com 

a vida familiar e vice e versa. Os conflitos de ideias e a ausência de uma definição 

mais concreta na hierarquia, de quem manda em qual setor e quem deve obedecer, 

constituem um fator nada vantajoso, segundo as empresas. Outro ponto destacado 

foi que as agências encontram uma certa dificuldade na negociação com os 

fornecedores, tendo um baixo poder de barganha, o que resulta em preços menos 

competitivos que os das grandes Operadoras.  

No que diz respeito as vantagens de ser uma empresa familiar, a confiança 

entre os sócios e a união familiar foram as mais comentadas, seguido da autonomia 

e agilidade na hora de tomar decisões. Para alguns donos, o fato da empresa ser da 

família gera uma maior motivação e responsabilidade para gerir os negócios o que 

contribui para prestar um serviço de excelência e querer sempre o melhor para a 

organização, trabalhando com mais afinco e determinação fazendo com que ela 

prospere cada vez mais. 

 Ao final dessa pesquisa foi possível ter uma visão geral do mercado das 

agências de viagens dos bairros da Barra e do Recreio e, com isso, chegar as 

principais estratégias utilizadas por esse tipo de empresa familiar e como sua gestão 

trabalha de forma a se tornar competitiva. Tendo em vista essas informações, no 

capítulo seguinte será discorrido sobre um estudo de caso de uma agência familiar 

que se encontra nessa localidade a fim de fundamentar todo o estudo a um caso 

específico. 
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4 UM CASO FAMILIAR 

 

As análises deste trabalho serão também realizadas a partir do estudo de 

caso de uma agência de viagem de caráter familiar. Se trata de uma microempresa, 

sediada no bairro do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade do Rio de 

Janeiro. Segue abaixo uma foto da vista aérea do bairro do Recreio (Figura 19): 

 

 
                      Figura 19: Vista aérea do bairro do Recreio 
                      Fonte: Gaban, 2011. 
 
 
A agência de viagem Rosanetur é administrada pela sócia proprietária 

Rosane Alves dos Santos Souza, juntamente com o seu esposo e filhos, estes 

também sócios. O trabalho na empresa é planejado e desenvolvido conjuntamente, 

com o objetivo de melhor atender a sua clientela. 

Com base no estudo de mercado realizado será possível verificar se as 

estratégias utilizadas por esta empresa estão condizentes com a real situação e se 

ela possui força competitiva para atuar no segmento desejado. 

 

 

 

 

 

 



56 
 

4.1 QUANTO A SUA LOCALIZAÇÃO 

 

 

A agência de viagens Rosanetur  tem seu espaço comercial em uma sala no 

terceiro piso do Recreio Shopping, juntamente com outras empresas de ramos 

diferentes, e está localizada na Avenida das Américas, no bairro do Recreio dos 

Bandeirantes, uma das regiões que mais cresce no Rio de Janeiro. Na figura 20, 

pode-se observar o ponto onde exatemente a empresa se encontra.  

 

 
                        Figura 20: Mapa de localização da agência de Viagens Rosanetur 
                        Fonte: Google Map, 2012 
 
 

O Recreio Shopping7 foi inaugurado em 13 de novembro de 1997 e recebe 

mensalmente cerca de 500 mil consumidores, que encontram no local 130 lojas 

satélites e 109 salas comerciais, ancoradas pelo Supermercado Pão de Açúcar, 

Casa & Vídeo, C&A, Leader Magazine e as Casas Bahia. Conta ainda com espaço 

de lazer (quatro salas de cinemas Cinesystem), estacionamento (1.070 vagas - 300 

vagas cobertas) e excelente infraestrutura. 

Dentre os serviços disponíveis têm-se: Agência do banco Santander, Caixas 

Eletrônicos (Banco do Brasil, Bradesco, HSBC, Rede 24 horas), Correios e Lotérica, 

                                                 
7 Informações retiradas do site Recreio Shopping. Disponível em: 
<http://www.recreioshopping.com.br/main.asp> Acesso em: 28 de abr. 2012 
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serviços automotivos, agências de turismo, salão de beleza, clínicas, consultórios 

entre outros. 

O Shopping conta também com um evento voltado para clientes acima de 40 

anos: a Ginástica para a Melhor Idade, que ocorre dentro do próprio shopping no 

período matutino. Sempre que possível à empresa divulga seus serviços para esse 

público, do qual tem grande interesse, porém ainda não possui uma estratégia direta 

a fim de atraí-los. Na figura 21 segue a fachada da entrada principal do Recreio 

Shopping. 

 

 
                      Figura 21: Fachada do Recreio Shopping 
                    Fonte: Recreio Shopping 
 
 

O acesso ao shopping ainda não conta com muitas opções de transporte 

público e fica distante da capital fluminense, dificultando a visita dos clientes ao 

local. O bairro não possui linhas de metrô e tem poucas linhas de ônibus circulando 

na região. Contudo, a questão já vem sendo resolvida pela prefeitura com a 

implantação do sistema de transporte Bus Rapid Transit, que ligará o bairro à futura 

estação de metrô da Barra da Tijuca bem como ao Aeroporto Internacional do Rio de 

Janeiro, além de fazer a ligação a outros bairros da zona oeste do Rio de Janeiro. 

Grande parte dos eventos olímpicos de 2016 serão realizados em áreas vizinhas ao 

Recreio assim como a Vila Olímpica, estando cerca de 5 minutos do bairro. Devido a 

isso estão sendo realizadas diversas obras públicas que visam à melhoria do 

transporte, saneamento e urbanização do Recreio. 
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4.2 PERFIL DO NEGÓCIO 

 

 

A empresa começou suas atividades no dia 08 de junho de 1991, na cidade 

do Rio de Janeiro, onde aconteceu a primeira excursão organizada pelo casal José 

Maria e Rosane.8 A figura 22 apresenta o casal em uma de suas viagens 

rodoviárias. 

 

 
              Figura 22: Casal José Maria e Rosane, sócios da Rosanetur 
              Fonte: Acervo pessoal, 2011. 
 

O interesse em organizar excursões partiu de um sonho da proprietária de se 

ter seu próprio negócio. Tendo em vista esse objetivo, viu no mercado do turismo 

uma grande oportunidade para dar início a sua carreira. Sem nenhuma experiência, 

mas com muita força de vontade, persistência e visão empreendedora, trabalhou 

com afinco e foi atrás de seu sonho. No começo, seu marido e ela, faziam excursões 

esporádicas, somente com o grupo da igreja. Nessa época, como era a Rosane que 

organizava os passeios, os amigos a chamavam de Rosanetur, nome que ficou 

conhecida e do qual perdura até hoje. Aos poucos, com a crescente demanda e a 

entrada de uma nova concorrência no local onde eles tinham seu público fiel, houve 

a necessidade de se especializar e oferecer algum diferencial. Rosane, recém-

                                                 
8 Informações obtidas pela autora por meio de entrevista com a proprietária realizada no dia 26 de 
abril de 2012. 
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formada em Guia de Turismo, e José Maria, motorista de ônibus de turismo, uniram-

se num objetivo comum, investindo juntos numa carreira sólida no ramo de 

excursões rodoviárias. 

A partir do ano de 2000, e com quase 10 anos de mercado, Rosane optou 

pela estratégia de segmentação direcionada a terceira idade. Ao mesmo tempo em 

que ia perdendo os clientes antigos, novos clientes com o perfil desejado iam 

surgindo. Houve, então, a necessidade de se formatar o produto e os serviços 

oferecidos de forma que atendesse os desejos desses consumidores. Os próprios 

clientes faziam o marketing da empresa ao contar aos seus amigos como havia sido 

bom o passeio, e indicando a Rosanetur como a melhor opção para uma viagem de 

excelência. 

Por causa desses amigos e da união que se estabeleciam entre esses 

grupos, a empresa também ficou conhecida como a Família Rosanetur, uma vez que 

os membros da família estavam sempre integrados e trabalhando juntos na 

realização das viagens. Além disso, os valores familiares sempre foram passados 

nas excursões fazendo com que cada passageiro se sentisse como se realmente 

fizesse parte de uma família. 

Após 20 anos desta excelente parceria, a empresa Rosanetur Viagens e 

Turismo cresceu e traz em sua jornada muitas memoráveis viagens, assim como 

valorosos amigos conquistados pelos excelentes serviços oferecidos. Sempre 

marcada pela seriedade e pela qualidade no atendimento ao cliente, a Rosanetur viu 

sua clientela se multiplicar. Até pouco tempo, realizava suas atividades na casa da 

família, trabalhando informalmente e tendo a proprietária como a única responsável 

por organizar e planejar toda a viagem. Após a regulamentação da agência, em 

dezembro de 2008, novos membros da família foram incluídos como sócios, mas o 

trabalho ainda era realizado home office e, no ano de 2011, finalmente foi aberto um 

espaço comercial no Recreio Shopping, como apresenta a figura 23 e 24 a seguir: 
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              Figura 23: Espaço comercial Rosanetur 
              Fonte: Acervo pessoal, 2011. 
 
 

 
                           Figura 24: Sócia-diretora e sócia-proprietária 
                           Fonte: Acervo pessoal, 2011. 
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A inauguração do espaço comercial da Rosanetur se deu no dia 21 de maio 

de 2011 onde contou com a presença de inúmeros clientes e amigos fiéis à 

empresa. (Figura 25) 

 

 
                           Figura 25: Inauguração da sala no Recreio Shopping 
                           Fonte: Acervo pessoal, 2011. 
 
 

Inicialmente, eram comercializados apenas pacotes de excursões rodoviárias 

nacionais, hoje a empresa oferece variados tipos de serviços como pacotes de 

viagens internacionais, cruzeiros marítimos, passagens aéreas, reservas em hotéis 

nacionais, seguro viagem, locação de veículos, entre outros. O objetivo estratégico 

da agência é “ser reconhecida como uma empresa familiar, que preza por fazer 

novos amigos a cada viagem e aumentar a sua maravilhosa família". Além disso, 

possui como objetivos específicos oferecer um serviço de qualidade, fazer de cada 

viagem uma experiência única e inesquecível e oferecer pacotes diferenciados que 

atendam aos variados gostos de seus clientes.  

Segue na tabela 5, a linha do tempo de como se deu a evolução da empresa 

Rosanetur ao longo dos anos: 
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Tabela 5: Linha do tempo da evolução da agência de viagens Rosanetur 

Foco na segmentação de mercado - Público escolhido: Terceira Idade

Em 2011, abertura de um espaço comercial no Recreio Shopping

Entrada de funcionários e sócios

Inclusão de novos produtos (vendas de pacotes internacionais, cruzeiros 
marítimos, seguro viagem, emissão de passagens aéreas, Locação de 

veículos, entre outros)

Trabalhador freelancer  - Home office

Profissionalização: Curso de agente de viagem

1991

Mudança radical nos negócios - Perda total dos cliente antigos - busca por 
novos clientes

Profissionalização: Curso de guia de turismo

Realização de viagens apenas noturnas em todo o Brasil.

Primeira excursão realizada: Petrópolis (duração de 1 dia - "bate e volta")
Primeira 

Fase

Realização de um sonho: A Rosanetur começa a funcionar como agência de 
viagem regulamentada. Criação de um CNPJ. Registro no Ministério do 

Turismo.

Segunda 
Fase

1996

Total de viagens realizadas ao ano: 12 (em média uma por mês).

Quarta 
Fase

2008 a 
2012

Concorrência: Necessidade de se especializar e melhorar o produto

Total de viagens realizadas ao ano: seis (média de um mês sim, outro não)

Primeira viagem com pernoite em hotel: Poços de Caldas 

Aumento da clientela com o perfil desejado.

Tota de viagens realizadas ao ano: 24 (em média duas por mês). 

Terceira 
Fase

2000

Visão empreendedora - Busca por um negócio: Surge a ideia de fazer 
excusões rodoviárias

Fases da Rosanetur - Linha do tempo da evolução da empresa

Melhora nos serviços (contratação de guias locais, serviço de bordo, etiquetas, 
bolsas e canetas personalizadas, serviço de animação a bordo)

Viagens mais longas e com período de permanência maior no local

As excursões passaram a atender o desejo dos clientes: fazer viagens apenas 
com saída pela manhã e ter um transporte que buscasse e deixasse em casa. 

FORMATAÇÃO DO PRODUTO

 
Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
 
 

 

 

 

 

 



63 
 

Estrutura Organizacional 

 

 De acordo com Braga (2008), entende-se por estrutura organizacional o 

conjunto de ferramentas a ações de gestão que caracterizam a empresa com 

relação ao seu funcionamento. Segundo a autora, para que uma agência de turismo 

possa funcionar de forma adequada é fundamental que a gestão se dê de maneira 

departamentalizada. 

 

No caso das agências que, no início de seu funcionamento normalmente 
são empresas de pequeno porte, é comum que na fase de implementação 
sejam estruturados apenas dois departamentos, o administrativo-financeiro 
e o comercial. Com o crescimento e o amadurecimento da organização, 
esses dois departamentos tendem a ser subdivididos para que os processos 
de gestão venham a ser conduzidos com mais agilidade. (BRAGA, 2008, 
p.64) 
 
 

 Dessa forma, foi elaborado um modelo de organograma clássico para a 

agência de viagens Rosanetur, uma vez que ela não fazia uso de um, e que 

possibilita ter uma percepção da estrutura hierárquica da empresa nos moldes 

atuais. (Figura 26). 

 
                  Figura 26: Organograma da Rosanetur 
                  Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
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Canais de comunicação da empresa 

 

 Os serviços oferecidos pela Rosanetur são divulgados e comercializados 

através dos seguintes canais de comunicação: Web site da empresa; Mala direta e 

folder impresso, enviado pelo correio aos clientes cadastrados em seu banco de 

dados; Redes sociais; Anúncio em jornal e revista do bairro; Incentivo ao marketing 

boca-a-boca. Nas figuras abaixo, seguem alguns modelos desses canais: 

 

 
   Figura 27: Site Rosanetur                        Figura 28: Folder das viagens 
   Fonte: Rosanetur, 2012                       Fonte: Rosanetur, 2012 
                                                                   
 

    
Figura 29: Orkut                                       Figura 30: Facebook 
Fonte: Rosanetur, 2012                           Fonte: Rosanetur, 2012 
 

Tais canais são os principais meios com que a empresa se comunica e utiliza 

para divulgar seus serviços e receber o feedback de seus clientes. 
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Diferenciais competitivos  
 
 

Para a Rosanetur o seu diferencial competitivo está ligado diretamente ao 

fator humano o que lhe confere uma vantagem competitiva sustentável e que não 

pode ser passível de imitação. A forma como o cliente, considerado membro da 

família, é tratado, é que irá fazer a diferença.  O intuito é fazer com que cada um se 

sinta especial e importante.  

O atendimento antes da viagem é essencial para que o cliente tenha o 

máximo de informação necessária e, com isso, gere confiança nos serviços. Como 

são os donos da empresa que viajam junto com os passageiros, estes são 

conhecidos e chamados pelo próprio nome, obtendo uma maior proximidade entre 

eles. A amizade e alegria á bordo entre o grupo estão sempre presentes nas 

viagens. Além desses fatores, como a terceira idade é mais exigente na questão de 

conforto e carece de maiores cuidados, a agência disponibiliza transportes que 

busca e deixa cada um em suas residências, dentro do Município do Rio de Janeiro, 

e este é considerado pelos clientes como o principal diferencial da empresa, pois 

poucas oferecem esse tipo de serviço. 

As condições de pagamento praticadas também são consideradas como um 

diferencial, uma vez que os consumidores tem maior flexibilidade na negociação. 

Todas as excursões em grupo podem ser parceladas nos cartões de crédito VISA ou 

Mastercard ou ainda nos cheques pré-datados. Os demais pacotes de viagem, 

Cruzeiros Marítimos e Viagens Internacionais obedecem à política de pagamento 

especificada nos seus próprios programas. 

 

 

4.2.1 Ferramentas do planejamento estratégico da empresa 

 

 

O planejamento estratégico pode ser definido como um processo gerencial 

que possibilita estabelecer um rumo a ser seguido pela empresa, com vistas a obter 

um nível de otimização na sua relação com o ambiente externo. (FONTES FILHO, 

2006, p. 16). Tendo em vista as ferramentas do planejamento estratégico, algumas 

delas foram destacadas e/ou elaboradas para a empresa, tais como a missão, visão 

e valor, além dos modelos das cinco forças de Porter e a Matriz Swot.  



66 
 

A missão da empresa é “oferecer ao grupo da terceira idade a oportunidade 

de realizar sonhos, proporcionando um ambiente propício à construção de novas 

amizades e momentos felizes.”.  

Sua visão é: “ser reconhecida como uma empresa que trabalha para a 

melhoria da qualidade de vida de nossos clientes.”.  

Os valores que a norteiam são ética, família, respeito aos clientes, 

fornecedores e funcionários, responsabilidade socioambiental, amizade, 

comprometimento, transparência, presteza, agilidade e união. 

Foram observadas as variáveis internas, que podem ser monitoradas e 

controladas pela administração estratégica da empresa, e as variáveis externas. 

Com base nesse mapeamento, seguindo o modelo das cinco forças de Porter, é 

possível desenvolver uma estratégia empresarial eficiente. A figura 31 apresenta o 

modelo de Porter de acordo com a realidade da empresa. 

 

 
      Figura 31: Modelo das cinco forças adaptado a realidade da empresa 
      Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
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Segundo o modelo de Porter, as cinco forças que modelam a competição no 

setor e devem ser analisadas são, a rivalidade entre as empresas existentes, ou 

seja, os concorrentes que no caso são micro e pequenas empresas da região com 

pacotes similiares e a CVC, concorrente direto que também se encontra dentro do 

Recreio shopping; a possibilidade de entrada de novos concorrentes como o site de 

compra coletiva e as agências virtuais que tem sido a mais nova tendência no 

mercado do turismo; a possibilidade de ofertas de produtos substitutos, que seriam 

os pacotes com destinos diferentes dos que são vendidos pela agência; o poder de 

barganha dos consumidores, que no caso é a terceira idade e a comunidade local; e 

o poder de barganha dos fornecedores, hotéis, operadoras, companhias marítimas, 

rodoviárias e aéreas. 

 Para compor as ferramentas do planejamento estratégico, foi elaborada 

também a Matriz Swot da empresa, com o intuito de apontar os pontos fortes e 

fracos da organização a fim de prepará-la para aproveitar as oportunidades e evitar 

as ameaças ocasionadas pelo ambiente externo. As oportunidades e ameaças 

referem-se ao impacto que poderá ser produzido sobre a empresa pela ocorrência 

de eventos do macroambiente e do ambiente competitivo, tais como crescimento da 

inflação, das taxas de juros, guerra de preços, entre outros. Por serem de natureza 

externa à empresa, não podem ser modificadas por ela, mas aproveitados ou 

evitados. 

 Os pontos fortes e fracos se referem às condições que estão sobcontrole da 

organização. São variáveis que podem ser identificadas a fim de maximizar as 

forças e minimizar as fraquezas. Alguns dos pontos fortes encontrados foram 

baseados na própria opinião dos clientes a respeito da empresa. Já os pontos fracos 

têm muito a ver com as características inerentes as empresas de pequeno porte 

familiares. A figura 32 apresenta a demonstração da situação apurada: 
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AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO

P
O

N
T
O

S
 F

O
R

T
E
S

1. Administração Familiar;                                                      
2. Tradição e reconhecimento pelos clientes do 
elevado padrão de qualidade;                                               
3. Acompanhamento dos donos da empresa nas 
viagens;                                                                            
4. Eficiente sistema de logística (transporte dos 
passageiros que são pegos e deixados em suas 
residências);                                                                    
5. Bom relacionamento com os fornecedores e 
fidelidade aos mesmos;                                                
6. Sistema de informação de marketing eficiente;                                                
7. Conhecimento profundo dos gostos e preferências 
dos clientes;                                                                    
8. Serviço de bordo de qualidade;                                 
9. Flexibilização na forma de parcelamento;                                                        
10. Viagens em grupo;                                                                                  
11. Ampliação da oferta de produtos.

1. Desenvolver parcerias com empresas 
especializadas em atender a terceira idade;                                                                 
2. Laçar programas para a melhor idade na região;                                                                                       
3. Ampliar a clientela;                                                       
4. Ampliar as vendas pela internet;                                                                                         
5. Maior expectativa de vida da população idosa;       
6. Aumento na renda.

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

P
O

N
T
O

S
 F

R
A

C
O

S

1. Laços afetivos extremamente fortes, influenciando 
os comportamentos, relacionamentos e decisões da 
empresa;                                                                          
2. Dificuldade em separar os bens pessoais dos bens 
da empresa;                                                                      
3. Falta de planejamento a médio e longo prazo;                           
4. Capital restrito;                                                                        
5. Falta de ajuda financeira dos sócios (apenas o dono 
é responsável por todo o capital investido);                 
6. Baixa fiscalização das políticas da empresa em 
assinar termos de compromisso em caso de 
cancelamento das viagens;                                                                      
7. Pouca visibilidade na área do shopping

1. Altos impostos;                                                              
2. Ampla concorrência de empresas com serviços 
similares;                                                                            
3. Ferramentas online que dão acesso aos serviços 
direto ao público;                                                               
4. Guerra de preços com os concorrentes. 

A
M

E
A

Ç
A

S

 
                              Figura 32: Análise Swot da empresa Rosanetur 
                              Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
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4.3 PERFIL DOS CLIENTES 

 

A pesquisa de Satisfação dos Clientes da agência de viagens Rosanetur 

consiste em um levantamento estratégico para a formulação de ações e políticas de 

melhoria dos serviços prestados e da verificação de como ela se encontra frente à 

concorrência. O questionário aplicado pode ser visto na seção de apêndices desse 

estudo (Apêndice B).  

Foi feita uma pesquisa quantitativa com aplicação de questionário com 

amostra realizada em duas viagens, a primeira ao Rio Grande do Sul (no período de 

16 a 26 de fevereiro de 2012) e a segunda para Cabo Frio (no período de 30 de 

março a 01 de abril de 2012). Cada viagem possui entre 45 a 50 passageiros (PAX) 

de acordo com a capacidade de vagas no ônibus. A primeira excursão contou com 

48 pax e a segunda com 45, entretanto, do total de 93 pessoas correspondente às 

duas viagens, 80 foram os que responderam os questionários considerados válidos. 

O Público alvo foi os clientes atuais que viajam com a Rosanetur. 

Ao analisar a faixa etária dos clientes que costumam viajar com a Rosanetur 

ficou evidente que a grande maioria deles, 75% dos entrevistados, possuem idade 

acima de 60 anos, ou seja, se enquadram no grupo da Melhor Idade, o que 

comprova a efetiva atuação da agência nesse segmento. (Figura 33) 

 

 
                      Figura 33: Faixa Etária 
                    Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
 

No que tange ao gênero e ao estado civil, observamos que a maior parte  
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dos viajantes é do sexo feminino sendo, em sua maioria, casado ou viúvo. (Figuras 

34 e 35, respectivamente). 

 

 
 Figura 34: Gênero 
 Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 

 
 

 
                    Figura 35: Estado Civil 
                  Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
 
 

Pouco menos da metade dos clientes residem nos bairros da zona norte do 

Rio de Janeiro. 30% estão concentrados na mesma região em que a agência está 

localizada, na zona oeste do Rio. (Figura 36) 
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                        Figura 36: Local de residência 
                      Fonte: Elaboração própria da autora. 2012. 
 

Dentre a principal ocupação dos clientes, 56% são aposentados, o que lhes 

confere maior tempo livre para viajarem. (Figura 37) 

 

 
                     Figura 37: Principal ocupação 
                   Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
 

 A principal divulgação dos serviços da Rosanetur é por meio do marketing 

boca-a-boca, tanto que 91% dos entrevistados responderam que conheceu a 

agência por indicação de amigos. Por se tratar de um público de terceira idade, as 

ferramentas tecnológicas, como sites de busca, que levam ao website da empresa, e 

redes sociais, ainda não são muito eficientes para atender a essa clientela. (Figura 

38) 



72 
 

 

 
               Figura 38: Como conheceu a Rosanetur 
              Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
 

 Dos clientes que estavam na excursão, se não era a primeira vez que 

estavam viajando, 30% já tinham feito pelo menos mais de uma viagem com a 

Rosanetur e 46% se consideravam clientes habitues e possuíam mais de 5 viagens 

no “currículo”. (Figura 39) 

 

 
                Figura 39: Frequência de viagens com a Rosanetur 
               Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
 

No que se refere ao diferencial da agência, 54% dos pax acreditam que o 

serviço de apanha (transporte que busca e deixa em casa) é que faz a diferença e 
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os motivam a viajarem com a Rosanetur. Já 29% deles conferem ao atendimento o 

diferencial. Somente 10% dos entrevistados acreditam que o  grande diferencial é o 

fato da empresa ser familiar. (Figura 40) 

 

 
                    Figura 40: Diferencial da agência 
                  Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
 

Perguntados qual a melhor época para viajar, 36% se mostram indiferentes as 

épocas do ano. Por ser a grande maioria um público de terceira idade e que já estão 

aposentados, qualquer mês para eles é considerado bom para viajar, não ficando 

restritos a nenhum período específico. (Figura 41) 

 

 
                     Figura 41: Melhor época para viajar 
                   Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
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Quando perguntado aos passageiros que outra empresa mereceria sua 

preferência, 59% não opinaram, pois estes só viajam com a Rosanetur. 28% 

compram pacotes com a CVC e outros com empresas que oferecem serviços 

similares. (Figura 42) 

 

 
                 Figura 42: Principais concorrentes segundo os clientes 

                  Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
 

Os passageiros foram solicitados a avaliar  os serviços em 10 diferentes 

quesitos: atendimento antes da viagem; serviço de bordo; hotel; transporte; guia 

acompanhante, guia local, informações prestadas, roteiro, qualidade dos serviços e 

viagem como um todo. As opções de respostas eram: ótimo, bom, regular ou ruim. 

Os serviços analisados separadamente foram considerados pela maioria como ótimo 

o que resultou na viagem como um todo também ser ótima. (Figura 43) 
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           Figura 43: Avaliação dos serviços nas viagens 
          Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
 

Dos 80 entrevistados, 78 disseram que pretendem viajar novamente com a 

Rosanetur evidenciando a satisfação dos clientes. Outra informação que demonstra 

o grau de satisfação do visitante é quando questionado se indicaria a agência de 

viagens a algum amigo e a grande maioria sinaliza positivamente. (Figuras 44 e 45, 

respectivamente) 

 

 
                  Figura 44: Pretensão de viajar novamente com a Rosanetur 
                Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
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                 Figura 45: Indicaria a Rosanetur a algum amigo 
                Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
 

E, por fim, buscou-se saber o que mais agrada e o que desagrada os clientes 

nas viagens. 43% ficaram satisfeitos com a viagem como um todo considerando 

todos os elementos citados e 66% acreditam que os serviços não deixam nada a 

desejar, conforme segue as figuras 46 e 47, respectivamente: 

 

 
         Figura 46: O que mais agrada os clientes nas viagens  
        Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
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            Figura 47: O que deixou a desejar na viagem 
           Fonte: Elaboração própria da autora, 2012. 
 
 
 Após a realização da pesquisa de satisfação dos clientes da Rosanetur o que 

se pode observar, de um modo geral, é que a agência mantém um público fiel a ela, 

formada majoritariamente por pessoas da terceira idade e que estão muito 

satisfeitos com os serviços oferecidos. Na seção a seguir será analisada a principal 

estratégia utilizada pela empresa: a segmentação.  

 

 

4.4 ESTRATÉGIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS ROSANETUR 

 

 

Nessa seção busca-se analisar um segmento específico, no caso a Terceira 

Idade, como uma estratégia já utilizada pela empresa Rosanetur, que tem no público 

da melhor idade seus principais clientes, mas que precisa ser melhor compreendida 

para que suas forças sejam direcionadas mais acertadamente, principalmente, no 

bairro onde ela atua. Abaixo foto do grupo da Rosanetur (Figura 48): 
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                       Figura 48: Grupo Rosanetur na excursão para Passa Quatro – MG 
                       Fonte: Acervo pessoal, 2011. 
 
 
O mercado do turismo, a fim de atender aos diferentes tipos de demanda, tem 

se tornado cada vez mais segmentado. Dentre os segmentos existentes nesse 

mercado, um dos que possuem maiores tendências de crescimento é o Turismo de 

Terceira Idade, em virtude de um aumento na expectativa de vida da população 

brasileira, do avanço da medicina, de uma melhora na economia do país, além de 

programas de incentivo do governo que possibilitam que muitos idosos tenham 

condições de viajarem. 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), até 2025, o Brasil será o 

sexto país do mundo com o maior número de pessoas idosas. Dados do Instituto 

Brasileiro de Turismo (Embratur), apontam que a cada ano cerca de 800 mil pessoas 

completam 60 anos, com expectativa de vida para outros 15 ou 20 anos. E ainda 

segundo dados do IBGE, 2000, a população acima de 60 anos distribuído em todo 

país, somam aproximadamente 15 milhões de pessoas, em 2020, esse número 

pode chegar a 32 milhões. 

 Foi-se o tempo onde as pessoas que completavam 60 anos ficavam 

resignadas em suas casas, lamentando da idade que havia chegado e relembrando, 

saudosistas, de sua juventude. Chegar à velhice era sinônimo de doença, pobreza, 

incapacidade e decadência, como menciona Guillemard apud Debert (1996). 

Entretanto, o que se tem observado nos dias atuais é uma transformação no modo 

de vida desses idosos. Hoje o que se vê são pessoas buscando uma velhice cada 

vez mais ativa, saudável e livre.  
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O uso do termo terceira idade originou-se na França, nos anos 70, e trouxe 

uma ideia de renovação para tentar desassociar os antigos estereótipos a respeito 

da velhice em novos modelos de vida da população idosa, sem assumir caráter 

depreciativo como o outro termo sugeria. O conceito de terceira idade veio para 

atribuir aos aposentados jovens e dinâmicos uma identidade positiva (PEIXOTO, 

1997). Partindo de uma nova concepção de velhice, agora associada a dinamismo e 

lazer, os idosos começam a participar mais do espaço público. Por isso é necessário 

criar estratégias de sociabilidade que permitam aos idosos estabelecer novas 

relações sociais e distanciar-se cada vez mais do isolamento.  

O turismo se tornou uma das atividades preferidas desse segmento, que se 

mostra bastante exigente. Percebe-se que as atividades turísticas voltadas para a 

terceira idade transformam o envelhecimento em uma experiência mais gratificante. 

Esse é um tema que ganhou importância nos últimos anos, principalmente, a partir 

da década de 80.  

Com base nessas informações, a agência de viagens Rosanetur viu a 

necessidade de explorar melhor esse segmento que se mostra muito participativo no 

mercado do turismo e que tem uma enorme tendência de crescimento, o que 

possibilita que muitas empresas invistam nesse público em potencial e direcionam 

com eficiência e eficácia suas estratégias a fim de se tornarem mais bem preparados 

a atendê-los. A figura 48 mostra uma parte do grupo em um dos encontros 

promovidos pelo Hotel Recanto das Hortênsias que acontece todo ano na cidade de 

Passa Quatro, Estado de Minas Gerais, e que está sempre presente na 

programação da agência de viagens. 
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                 Figura 49: Encontro da Feliz Idade 
                 Fonte: Acervo pessoal, 2011. 

 
 

Para a OMS, a terceira idade é o público que mais cresce em termos 

proporcionais, e estima-se que até 2020 o número de idosos deva quase dobrar. 

Este crescimento da população idosa é uma das mudanças demográficas mais 

significativas das últimas décadas.  

O turismo enquanto atividade inserida na economia de mercado não deixará 

de ser afetado pelos reflexos dessa nova composição já que, na sua maioria, são 

pessoas com tempo disponível para viajar o ano todo, representando uma fatia no 

mercado e capaz de diminuir os efeitos da sazonalidade nos destinos turísticos. 

 De modo geral, o público da terceira idade busca o contato com novas 

pessoas, novas culturas, participação em eventos de confraternização e a vivência 

de experiências diferenciadas, aliadas com o meio ambiente, ou ainda, ligadas à 

religiosidade. (MOLETTA, 2000). 

Pensando no segmento para Terceira Idade surge através do Governo 

Federal, o programa Viaja Mais Melhor Idade. Segundo dados do Ministério do 

Turismo, este programa tem como principal objetivo estimular e tornar possível que 

pessoas com mais de 60 anos possam viajar e fazer turismo pelo Brasil durante os 

meses de baixa ocupação ou baixa estação. O programa foi lançado em 2007, 

voltado ao público da terceira idade oferecendo facilidades como pacotes turísticos 

em períodos de baixa ocupação com serviços diferenciados e a possibilidade de 

serem parcelados. Conta com preços mais baixos, parcelamento das viagens em até 
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12 vezes, juros abaixo de 1% e possibilidade de carência de até 180 dias. As 

pessoas que podem se beneficiar desse programa são idosos, pensionistas, 

aposentados e acompanhantes maiores de 16 anos. 

O turismo para a terceira idade, quando devidamente planejado e orientado, 

propicia diversos benefícios como, a ocupação dos equipamentos turísticos na baixa 

estação, já que a maioria do público da terceira idade viaja na baixa temporada, pois 

busca locais com boa infra-estrutura, mas com relativo sossego, aliado às inúmeras 

promoções das empresas que trabalham com a atividade turística (companhias 

aéreas, hotéis, restaurantes, locadoras de veículos). Dessa forma, melhora o 

aproveitamento da oferta do equipamento turístico nas baixas temporadas, 

diminuindo os impactos econômicos negativos da sazonalidade.  

Também contribui para a expansão e melhoria da rede hoteleira uma vez que 

o turismo da terceira idade está muito ligado ao turismo saúde, cada vez mais se 

amplia a cadeia de estabelecimentos extra-hoteleiros nas localidades turísticas 

como, pousadas, casas de saúde, spas, hotéis lazer, hotéis históricos, centros de 

saúde e lazer, entre outros. Além de corroborar para a qualificação da mão-de-obra 

local que é um tipo de turismo que exige treinamento especializado capaz de 

atender não só a parte recreacional, mas, também, aquele voltado à área de saúde. 

Com a vinda deste tipo de turista é comum ocorrer uma maior diversidade de 

profissões como: enfermeiros, massagistas, personal trainer, nutricionistas, médicos 

especializados e outros. Além, é claro, das profissões convencionais como: garçons, 

cozinheiros, arrumadeiras. 

Na prática, qualquer empreendimento turístico voltado para a terceira idade 

não receberá apenas um tipo de cliente. Entretanto, é fundamental, para o sucesso 

do estabelecimento, compreender as expectativas do turista que está sendo 

recebido, pois, quando atingidas, o cliente considera perfeito o local visitado, 

fazendo uma boa propaganda do empreendimento. As ações de venda de pacotes 

turísticos e de oferta de descontos na hospedagem para a terceira idade são meios 

para atingir objetivos contemplados no Plano Nacional de Turismo 2007-2010: 

promover inclusão social e fortalecer o turismo no mercado interno, reduzindo 

impactos da sazonalidade no setor e, ao mesmo tempo, gerando mais empregos e 

renda. 

São vários os tipos de turismo que podem ser praticados com os grupos da 

terceira idade. Dentre eles pode-se destacar: 
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• Turismo de saúde: realizado para garantir uma melhor qualidade de vida. 

Exemplo: hospitais e spas.  

• Turismo cultural: viajam por prazer a fim de conhecer novas culturas, trocar 

experiências.  

• Turismo religioso: grupos ligados à centros religiosos. Exemplo: senhoras que 

realizam trabalhos de assistência a comunidades carentes e tem seus 

trabalhos vinculados a paróquias.  

• Turismo de natureza: valoriza o contato com o meio ambiente e os hábitos 

saudáveis. 

 

Portanto, a terceira idade pode ser considerada um público em grande 

potencial para as agências de viagens que se utilizam da estratégia de segmentação 

para se tornarem competitivas no mercado. Após a análise do mercado das 

agências de turismo dos bairros da Barra e do Recreio foi possível notar que 

nenhuma das agências entrevistadas investe no segmento da terceira idade. Com 

isso, a empresa Rosanetur, aplicando todos os conceitos antes vistos, tem grandes 

chances de se tornar um referencial nessa área e assumir uma posição de destaque 

na região onde ela atua. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa realizada com as agências de viagens presentes ao longo da 

Avenida das Américas, situadas entre a Barra e o Recreio, revelou que o setor é 

constituído por uma maioria de micro e pequenas empresas cuja gestão se dá por 

um ou mais membros da família. 

Devido às dificuldades em se obter informações das agências que, em grande 

parte, se recusaram a participar da pesquisa, esse estudo não alcançou um número 

relativamente expressivo do que representa o universo total do mercado daquela 

região. Entretanto, com esse trabalho pode-se chegar aos resultados desejados em 

que o objetivo principal, que foi diagnosticar as estratégias competitivas das 

agências de viagens familiares, foi alcançado. A amostra refletiu uma realidade 

reduzida das agências de viagens da Barra e Recreio, mas ainda assim, não deixou 

de ser um indicativo de grande relevância para o setor.  

O que ficou comprovado mediante essa situação, é que essas empresas não 

estão dispostas a fornecer qualquer dado sobre elas, mesmo que para pesquisas 

acadêmicas, o que acarreta na dificuldade em se ter maiores estudos, com 

informações mais precisas a respeito dessa área do turismo. A competição cada vez 

mais acirrada pode ser um dos motivos que as levam a tomarem essas precauções, 

todavia, o mercado precisa estar em constante atualização e para isso a 

colaboração dessas agências é de suma importância. Além disso, as próprias 

empresas devem observar seus concorrentes, pois esse é considerado um processo 

vital para qualquer negócio. 

Tendo em vista o resultado da pesquisa, para grande parte das empresas seu 

principal diferencial, com relação à concorrência, é a rapidez e agilidade nas 

respostas. Além disso, oferecer serviços de qualidade, a tradição no mercado, o 

atendimento e o investimento em tecnologia e treinamento são estratégias que mais 

trazem resultados. Essas questões puderem ser observadas no estudo do 

referencial teórico e comprovadas mediante pesquisa de mercado. 

As empresas do setor atuam em sua maioria no âmbito local, atendendo uma 

clientela de classes A e B, na venda de serviços emissivos e receptivos e se 

caracterizam pela diversificação, oferecendo variados tipos de serviços a todo tipo 

de cliente, sem fazer uso de uma estratégia de segmentação específica. Com isso, 
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não foi possível obter um dos objetivos específicos antes definidos que era o de 

localizar e identificar os tipos de agências de turismo que se especializaram num 

determinado segmento, uma vez que, nenhuma delas possui uma estratégia de 

segmentação bem delimitada. 

Todavia, no caso da agência de viagens Rosanetur, a sua principal estratégia 

é a segmentação ao público de terceira idade. Todos os serviços e a elaboração dos 

roteiros são trabalhados pensando em atender, especialmente, a essa clientela. 

Com os dados fornecidos pelo estudo, pode-se observar que a empresa tem 

grandes chances de se tornar uma referência no segmento em que atua naquela 

região, já que não foi visto nenhuma outra agência que atuasse tão fortemente 

nesse nicho. Isso vai de acordo com a visão da mesma que pretende ser 

reconhecida como uma empresa que trabalha para a melhoria da qualidade de vida 

de seus clientes, no caso, a melhor idade. Por isso, é importante que ela agora 

direcione suas estratégias e comece a investir mais fortemente na região onde ela 

se encontra a fim de obter uma boa parte do market share daquela localidade. Uma 

oportunidade que a empresa já pode aproveitar é fazer uma parceria com o 

responsável pelo evento semanal que acontece no shopping para o público da 

terceira idade, como falado anteriormente, a Ginástica para melhor idade. 

No que diz respeito à demanda, tomando-se por base a pesquisa de 

satisfação dos clientes da Rosanetur, o comportamento do consumidor está 

mudando, e o mercado tende a tornar-se mais diretamente ditado por ele. O 

comprador quer poder fazer decisões mais “em cima da hora”, quer férias 

personalizadas que levam a uma “experiência de vida”, com maior imersão no local 

de destino. Prezam por comodidade, conforto e o contato com relações humanas. A 

atenção, o carinho, a gentileza, o ambiente familiar, a amizade entre o grupo, são 

questões importantes na hora de priorizar um serviço e que somente o fator humano 

pode proporcionar, e isso é o que gera vantagem competitiva sustentável, sendo 

impossível haver imitação, pois cada pessoa é única.   

Ao olhar para o lado das empresas, o que pode ser analisado através da 

agência estudada, é que uma das maiores dificuldades encontradas por elas é a alta 

carga tributária cobrada pelo governo, considerada como uma ameaça ao 

andamento do negócio. Apesar de existir órgãos de grande representatividade no 

setor das micro e pequenas empresas e políticas que beneficiam a elas, ainda 

assim, os inúmeros impostos cobrados afetam diretamente a sua sobrevivência.   
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Com o estudo da região buscou-se elementos para análise dos fatores mais 

relevantes para a competitividade no âmbito empresarial, principalmente as relativas 

à gestão e comercialização. Com esse trabalho foi possível entender que a pesquisa 

de mercado é fundamental para que se possa ter um bom desempenho na 

construção do negócio. Ao buscar permanentemente informações do mercado em 

que atua ou deseja atuar, o negócio certamente terá mais chances de se destacar e 

gerar maior lucratividade. 

O estudo serviu, principalmente, para que a autora conhecesse mais 

profundamente a sua empresa e construísse um material que pudesse ser utilizado 

em sua vida profissional. O intuito da escolha do tema, em se analisar o mercado, 

elaborar estratégias e construir esse trabalho, além da opção pelo próprio curso de 

turismo, se deu justamente pelo interesse da mesma em suceder e dar continuidade 

ao negócio da família. Quer contribuir de forma a agregar ao máximo com os 

conhecimentos adquiridos ao longo da faculdade e auxiliar na tomada de decisão 

quanto a investimentos em produtos ou serviços, posicionamento frente à 

concorrência, oportunidades de negócios, definição de estratégias, entre outros. 

  O grande desafio, portanto, é conhecer e administrar todas as informações 

necessárias para a tomada de decisões que permitirão a sobrevivência e o 

crescimento da empresa. 
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APÊNDICES 
 
APÊNDICE A – Questionário aplicado ao mercado das agências Barra/Recreio 
 

Questionário do perfil das agências de viagens das regiões Barra/Recreio  

Este questionário destina-se a uma pesquisa de cunho acadêmico apresentado ao 
Curso de Graduação em Turismo da Universidade Federal Fluminense, cujo tema é 

analisar as estratégias competitivas das micro e pequenas agências de viagens 
familiares do eixo Barra/Recreio.                   

Agência: ____________________        CNPJ: _________________________      

Endereço: _____________________________________________________ 

 
1.Há quanto tempo está no mercado? 
(  ) Menos de 1 ano. 
(  ) entre 1 a 2 anos. 
(  ) entre 3 a 5 anos. 
(  ) Mais de 5 anos. 
 
2.Qual(ais) os tipos de serviços/produtos comercializados? 
(  ) Passagens aérea       
(  ) Hospedagem             (  ) Pacotes rodoviários nacionais                                  
(  ) Seguro viagem          (  )Cruzeiros Marítimos 
(  ) Pacotes de viagens internacionais     
(  ) Transfer 
(  ) Ingressos de parques 
(  ) Outros: ____________________ 
 
3.Quantos funcionários há na empresa? 
(  ) De 1 a 4 funcionários      (  ) de 5 a 9 funcionários 
(  ) de 10 a 14 funcionários  (  ) Mais de 15 funcionários  
 
4.Qual o grau de instrução dos funcionários? 
(  ) Ensino médio incompleto  (  ) Ensino médio completo 
(  ) Superior incompleto           (  ) Superior completo 
(  ) Pós-graduação                   (  ) Mestrado ou doutorado 
 
Se superior completo qual a área de formação? 
_____________________________________ 
 
5.Qual é o público-alvo da empresa? 
(  ) Terceira Idade 
(  ) Corporativo 
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(  ) Jovens/Estudante 
(  ) Outros: ____________________ 
 
6.Qual a época do ano em que há mais procura por pacotes turísticos? 
(  ) De dezembro a fevereiro 
(  ) De março a maio 
(  ) De junho a agosto 
(  ) De setembro a novembro 
 
7.Quais são as condições de pagamento praticadas?  
(  ) Cartão 
(  ) Cheque 
(  ) Boleto 
(  ) Depósito 
(  ) Faturamento 
 
8. Tipo de parcelamento? 
(  ) 1 a 3 vezes  
(  ) 4 a 6 vezes  
(  ) 7 a 9 vezes  
(  ) 10 vezes 
(  ) Não parcela 
 
9.Na visão da empresa quem são seus principais concorrentes? 
____________________________________________________ 
 
10.Quais as principais estratégias utilizadas pela empresa para se destacar no 
mercado? O que você acredita ter como diferencial? 
____________________________________________________ 
 
11.Quais as ferramentas tecnológicas que a empresa utiliza? 
(  ) Redes sociais                         (  ) Sites de busca 
(  ) Sistema de reservas online    (  ) Atendimento via chat online  
(  ) Pagamento online 
(  ) Site da empresa 
(  ) Outros: ___________________ 
 
12. Na sua opinião, quais as vantagens e desvantagens de ser uma empresa 
familiar? 
Vantagens:_____________________________________________________ 
 
Desvantagens: __________________________________________________ 
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APÊNDICE B - Questionário de satisfação dos clientes Rosanetur 
 

 
PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

ROSANETUR VIAGENS E TURISMO 
 
Este questionário destina-se a uma pesquisa 
de cunho acadêmico apresentado ao Curso de 
Graduação em Turismo da Universidade 
Federal Fluminense, cujo tema é analisar as 
estratégias competitivas das micro e pequenas 
agências de viagens familiares do eixo 
Barra/Recreio. 
 
Viagem Realizada:_________________ 
Data/Período de realização da viagem:         
                                   
 
1. Idade:            
(  ) Até 19 anos.                                                                                                               
(  ) Entre 20 e 39 anos; 
(  ) Entre 40 e 59 anos.  
(  ) Acima de 60 anos.    
                                                
2. Sexo: 
(  ) Masculino   (  ) Feminino 
 
3. Estado Civil: 
(  ) Solteiro (  )Casado (  )Viúvo  (  ) Divorciado 
 
4. Local onde reside: 
________________________________ 
 
5. Principal ocupação: 
________________________________ 
 
6. Como conheceu a Rosanetur? 
(  ) Indicação de amigos 
(  ) Site de busca 
(  ) Anúncios de jornais e revistas 
(  ) E-mail 
(  ) Visita ao Recreio Shopping 
(  ) Facebook 
(  ) Outro, favor 
especificar:_______________________ 
 
7. Quantas vezes já viajou com a Rosanetur? 
(  ) É primeira vez que viajo; 
(  ) Somente uma; 
(  ) Entre 2 e 5; 
(  ) Mais de 5.                                                                              
 
8. O que você considera como sendo o 
diferencial da agência?                                                                                     
(  ) Atendimento    
(  ) Apanha – busca e deixa em casa  
(  ) Empresa Familiar       
(  ) Roteiro das viagens   

(  ) Outro, favor 
especificar:___________________ 
 
09. Em que época você considera melhor para 
viajar? 
(  ) De dezembro a fevereiro 
(  ) De março a maio 
(  ) De junho a agosto 
(  ) De setembro a novembro 
 
 
10. Na sua opinião, que outra empresa 
mereceria a sua preferência? 
 
___________________________________ 
 
11. Registre, na grade abaixo, seu grau de 
satisfação para os seguintes serviços: 
 Ótimo Bom Regular  Ruim 
Atendimento 
antes da 
viagem 

    

Serviço de 
bordo 

    

Hotel     

Transporte     

Guia 
acompanhante  

    

Guia Local     

Informações 
prestadas 

    

Roteiro     

Qualidade dos 
serviços 

    

Viagem como 
um todo 

    

 
12. Pretende viajar novamente com a 
Rosanetur? 
(  ) Sim   (  ) Não 
 
13. Indicaria esta empresa a algum amigo? 
(  ) Sim    (  ) Não 
 
14. O que mais lhe agradou: 
 
___________________________________ 
 
15. O que deixou a desejar: 
 
___________________________________ 
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