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RESUMO 

 

No cenário mercadológico atual, tão competitivo, é notória a necessidade das 

empresas se destacarem frente às outras e, com isso, a gestão estratégica das 

organizações tem focado nas suas relações diretas com os clientes. Da mesma 

forma, as agências de viagens precisam se sobressair e investir no relacionamento 

com seus passageiros e o CRM é apontado como uma das principais estratégias de 

marketing de relacionamento. Baseado nesse contexto, o presente estudo foi 

elaborado com a intenção de analisar a utilização do CRM como ferramenta de 

marketing de relacionamento em uma tradicional agência de turismo do Rio de 

Janeiro e servir como base para uma possível reestruturação de sistemas e 

processos da agência.  A fim de obterem-se informações relevantes, foi realizado 

um levantamento bibliográfico com os principais autores que estudam o tema e uma 

pesquisa exploratória com a agência. Verifica-se que apesar de a empresa ter êxito 

na questão de fidelizar clientes, a ferramenta é totalmente subutilizada pela 

organização e seus funcionários. 

 

Palavras-chave:  CRM; Marketing de relacionamento; agências de viagens;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The current marketplace is highly competitive and makes the competition within 

companies to be notoriously intense. By this, the strategic management of each 

company is focusing the direct relations with customers. Following the same drive, 

travel agencies needs to show itself and invest on straight relations with the 

customers, and the CRM is pointed as one of the main important Marketing 

strategies in place nowadays. Based on its context, the following research was 

developed with the intention to evaluate the use of CRM marketing tool on a 

traditional agency in Rio de Janeiro and a lead to a possible restructuring of systems 

and processes. In order to obtain relevant data, was done a bibliographic research 

with the main authors that study the topic and also, to sustain it, exploring quest with 

the agency. The research is trying to set an investment route for the agency as it may 

lead to a possible restructuring of systems and processes. It seems that besides the 

current outcome for loyalty being positive for the company, the current tool is poorly 

used. 

 

Keywords:  CRM; relationship marketing; travel agencies;  
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INTRODUÇÃO 

 

Devido à evolução mercadológica e a concorrência crescente entre as 

empresas, as mesmas tem buscado formas de se destacarem e saírem à frente. É 

comum vermos empresas focadas nos seus produtos, seja na produção ou na 

divulgação, frequentemente sem olhar para quem mais importa para organização, o 

seu cliente. Sem ele, não há razões para que ela exista. 

Quem não busca diversificar, conhecer seu consumidor e conquistá-lo tem 

grandes chances de estar fadado ao fracasso. 

A gestão estratégica das organizações tem investido nas relações com os 

clientes. Como as agências de viagens vêm sofrendo com o crescimento da Internet 

e com fatores externos como crise política e econômica e a competitividade, elas 

também precisam do uso de tecnologias de informação para investirem no marketing 

de relacionamento e se estabelecerem e conquistarem a fidelidade do cliente 

Cooper, Hall e Trigo (2011) destacam como o marketing de relacionamento 

adaptou-se de maneira ideal ao novo modelo de marketing e turismo à medida que o 

cliente controla a seleção do fornecedor, as trocas de marcas são comuns e a 

propaganda boca a boca é uma ferramenta de promoção expressiva.  

O CRM, Customer Relationship Management, é uma das principais 

estratégias e ferramentas para aplicar o marketing de relacionamento. Madruga 

(2010), McKenna (1997) e Kotler (2006) são apenas alguns dos autores que afirmam 

e confirmam isso ao longo dos anos. 

Esse estudo tem como objetivo geral analisar a aplicação e utilização da 

ferramenta Customer Relationship Management (CRM) como marketing de 

relacionamento em uma tradicional agência de turismo no Rio de Janeiro. Os 

objetivos específicos são: Construir um referencial teórico pautado na discussão de 

agências de viagem, marketing de relacionamento e o CRM como ferramenta; 

Analisar a importância do CRM em uma empresa; Estudar a melhor forma de 

implantar o CRM; Investigar a utilização do CRM na agência de viagens. 

Para isso, foi realizado levantamento bibliográfico dos principais autores do 

tema, além de pesquisa qualitativa e observação participativa na agência.  
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1 AGÊNCIAS DE VIAGEM 

 

O mercado das agências de viagem vem se diversificando, especializando e 

prestando serviços cada vez mais personalizados, no entanto, faz-se necessário 

entender melhor sobre suas especificidades.  Por isso, nesse capítulo veremos um 

breve histórico das agências de viagem, as visões e conceitos dos principais autores 

sobre o tema, sua importância e evolução. 

 

1.1 CONCEITO E ABRANGÊNCIA 

 

Segundo a Lei Geral do Turismo, n.º 11.771/08, de 17 de setembro de 2008, 

Art. 27°, “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”. (BRASIL, 2008, p. 

14). 

Ainda de acordo com o Art. 27°, 

 

§ 3°, as atividades de intermediação de agências de turismo compreendem 
a oferta, a reserva e a venda a consumidores de um ou mais dos seguintes 
serviços turísticos fornecidos por terceiros: 
I - passagens; 
II - acomodações e outros serviços em meios de hospedagem; e 
III - programas educacionais e de aprimoramento profissional.  

 

Para Beni (2006, p. 191), as agências de viagens: 

tem função de facilitar e resolver todos os problemas dos turistas a fim de 
que possam realizar suas viagens da maneira mais satisfatória possível. A 
agência de viagens, pela sua organização, pessoal especializado e 
informações disponíveis proporciona ao cliente todos os elementos para a 
realização de viagens seguras e bem-organizadas.  

O mesmo destaca ainda que as agências de viagem possuem três 

funcionalidades básicas, sendo elas: assessoramento ao turista, organização de 

viagens e promoção das localidades e produtos turísticos. 

Para Petrocchi e Bona (2003, p. 11), as agências “orientam as pessoas que 

desejam viajar, estudam as melhores condições tanto em nível operacional quanto 

financeiro, e assessoram os clientes acerca da definição dos itinerários”.  
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Segundo Tomelin (2001), 

Agências de viagens são empresas comerciais que têm como finalidade 
proporcionar todas as prestações de serviços relativos aos transportes, 
hotelaria, manifestações turísticas de todos os tipos e organizar, a um preço 
determinado, viagens individuais ou coletivas, quer sejam, através de um 
programa estabelecido pela agência ou à escolha do cliente.  

 De acordo com a OMT (Organização Mundial do Turismo), nas agências de 

viagens: 

A função principal é a intermediação, das quais derivam outras funções que 
vão desde a informação e o assessoramento ao cliente, até a organização 
de todo tipo de atividade relacionada ao setor de viagens e turismo e 
elaboração de seus próprios produtos. (OMT 2001, p.40)  

Para Braga (2008, p 19):  

As agências de viagens são um elemento do mercado turístico que funciona 
como agregador de serviços. São elas que transformam destinos turísticos 
e diversos equipamentos em produtos, atuando na produção e distribuição 
de bens e serviços e ofertando isso aos possíveis consumidores.  

Ao estudarmos as conceituações de diversos autores, podemos afirmar que 

o mercado de turismo e agências está inserido na esfera de serviços, 

consequentemente de produtos intangíveis, já que os mesmos não podem ser 

estocados ou transferidos fisicamente, devem ser consumidos no ato da oferta ou 

utilização e as empresas não são proprietárias do produto vendido. As agências 

atuam como produtoras, distribuidoras e intermediadoras dos bens e serviços para 

clientes em potencial (DANTAS, 2002). 

 

1.2 ORIGEM E HISTÓRIA  

 

Não é de conhecimento registrado quando exatamente as viagens se 

iniciaram, mas sabe-se que viajar é uma das necessidades mais antigas do homem. 

Na história grega, séculos A.C., os gregos já se deslocavam para assistir aos jogos 

em homenagem a Zeus, em Olímpia, os fenícios com suas relações comerciais e 
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com moedas, no Império Romano os romanos frequentavam as águas termais e na 

Idade Média os cristãos e muçulmanos faziam peregrinações religiosas de longa 

distância (BARRETO, 1999). 

Segundo Tomelin (2001, p 49-50): 

A história das Agências de Viagens e turismo é mais antiga do que a 
definição econômica do setor de viagens na qual está inserida na atual 
economia de mercado. Sua origem está relacionada à história das viagens, 
com fatos atribuídos às antigas civilizações, da Idade Média até a Idade 
Moderna, com base em relatos do fato turístico da época conforme narração 
em obras especializadas. Os primeiros relatos observados revelam pessoas 
e entidades aproveitando-se dos “maiores conhecedores do ofício” para 
organizar suas viagens, talvez não do mesmo jeito das empresas atuais, 
mas pelo menos assemelhando-se na sua função de orientar a organização 
e o detalhamento de seus roteiros. 

Sendo assim, analisamos que a atividade de agenciamento de turismo é 

antiga e remonta diversas épocas passadas. No entanto, esse termo, seu estudo e 

sua prática oficial com caráter de lazer, se iniciam com a Revolução Industrial.   

Nesse mesmo período surge o Grand Tour, em que os estudantes de classe 

privilegiada, recém-formados, inicialmente, em especial de Oxford e Cambridge, 

viajavam por muitos meses, e até anos, para outros grandes países a fim de 

aumentarem seus conhecimentos em arte e cultura, e, então, serem reconhecidos 

como membros da elite (ANDRADE, 1999).  

Thomas Cook é considerado pelos estudiosos o grande pioneiro em 

agenciamento profissional. A primeira viagem que organizou, foi em 1841, quando 

fretou um trem de Leicester a Loughborough, para 570 pessoas participarem de um 

congresso antialcoólico. No verão de 1845 organizou uma viagem para Liverpool, 

sua primeira visando o lucro, de fato e daí suas inovações e negócios se ampliam. 

Em 1851, funda a Thomas Cook and Son. No mesmo ano conduziu mais de 160 mil 

pessoas a Exposição de Hyde Park em Londres e em 1872 inaugurou sua primeira 

agência fora do continente europeu, em Nova Iorque, além de levar passageiros a 

uma viagem de volta ao mundo de 222 dias. Dentre suas contribuições também 

podemos citar a criação dos vouchers e travellers check, sistema de pagamento de 

serviços turísticos utilizado atualmente em grande parte do mundo (DANTAS, 2002). 

Em 1892, a empresa já possuía 84 escritórios e 85 agências ao redor do mundo 

(BRAGA, 2008). Hoje, Thomas Cook Group é um dos principais grupos de viagens a 
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lazer do mundo, com vendas de mais de £ 9 bilhões e mais de 20 milhões de 

clientes. O grupo é apoiado por 27 mil funcionários e opera em 17 países. Tem 

como visão oferecer experiências de férias confiáveis e personalizadas através da 

estratégia de alta tecnologia e alto toque.  

 

 

Figura 1: Folder da agência Thomas Cook & Son 

Fonte: Site Thomas Cook Tours, 2017 

 

 

 

Figura 2: Voucher da agência Thomas Cook & Son 

Fonte: Site Thomas Cook Tours, 2017 

 

 

Apesar de Thomas Cook & Son ser considerada a agência pioneira, deve-se 

destacar também a agência britânica Cox & Kings e a ABREU. A história da Cox 

teve início em 1758, quando Richard Cox foi nomeado agente geral para o 

regimento de guardas de Grenadier, e era responsável pela alimentação e pelo 

alojamento dos mesmos. A mesma existe até hoje, com escritórios localizados no 

Reino Unido, Estados Unidos, Cingapura, Japão, Rússia e Dubai, além de 



15 

 

escritórios associados na Alemanha, Itália, Espanha, África do Sul, Suécia e 

Austrália. 

 

 

Figura 3: Logo da agência Cox & Kings 

Fonte: Site da agência Cox & Kings, 2017. 

 

 

Estes não são os únicos nomes importantes historicamente, inclusive, do 

mesmo período. Robert Smart, em 1822, é o primeiro a registrar passageiros em 

embarcações.  Em 1840, no Porto, Portugal, Bernardo Abreu funda a Agência Abreu 

para tratar dos passaportes, dos vistos de emigração e da passagem de navio para 

a América do Sul, sobretudo para os que pretendiam emigrar para o Brasil. Após a 

Segunda Guerra Mundial, o incremento da aviação comercial encurtou as distâncias 

entre os continentes e a Abreu expandiu-se no âmbito do turismo internacional. Com 

frequência, clientes do Brasil solicitavam, por intermédio de agências de viagens 

brasileiras, que a Agência Abreu organizasse viagens pela Europa. Nessa altura foi 

nomeado o primeiro representante no Brasil e, mais adiante, em 1969, constituiu a 

sua própria empresa, com escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo. Também já 

nos anos 60 em Portugal abrira escritórios em Lisboa, Coimbra e Faro. Nos anos 70 

já tinha escritórios em Nova Iorque, Madrid, Londres, México, Caracas, Rio de 

Janeiro, São Paulo e Buenos Aires.  Nos anos 2000, continuou a sua expansão em 

Portugal, principalmente em centros comerciais, alcançando a empresa o expressivo 

número de 130 lojas próprias somente em Portugal. Atualmente a empresa mantém 

a sua orientação histórica de crescimento gradual do seu volume de negócios e de 

enriquecimento da sua estrutura patrimonial, apoiada exclusivamente na sua própria 

capacidade financeira. (Site da agência Abreu, 2017). 
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Figura 4: Logo da agência Abreu 

Fonte: Site da agência Abreu, 2017. 

 

 

Em 1850, Thomas Bennett cria uma empresa de viagem na Noruega. No 

mesmo ano, a American Express surge nos Estados Unidos, mais precisamente no 

estado de Nova Iorque, quando Henry Wells, William Fargo e John Butterfield 

começam o serviço de transporte de valores, bens e mercadorias. 

No Brasil, até próximo aos anos 1950, as agências de viagens eram de 

domínio de imigrantes europeus, como a Exprinter (Expresso Internacional), em 

Porto Alegre, no ano de 1919 e a WagonLits, em 1936, na cidade de São Paulo. Só 

em 1943 é criada a primeira agência brasileira, a Agência Geral de Turismo, em São 

Paulo. A mesma criou as excursões de ônibus e vendia cruzeiros nacionais e 

internacionais. Pouco depois, em 1953, a ABAV-RJ (Associação Brasileira dos 

Agentes de Viagem) é criada acreditando que em uma entidade apenas de 

agências, a defesa dos interesses da classe estaria mais clara e resguardada. A 

mesma foi fundada por representantes de quinze agências de viagens, entre elas, as 

já mencionadas: Agência Geral Tour Brasil, American Express, e Wagon-Lits/Cook.  

 

1.3 EVOLUÇÃO 

 

Em um primeiro momento, o agente de viagens tinha como função básica 

atender ao cliente, escutar sua necessidade e vender e distribuir o produto turístico, 

enquanto as agências eram meras intermediárias entre as operadoras e clientes 

finais. 

Beni (2006) e Kuazaqui (2000) classificam os agentes de viagens como 

distribuidores do produto ou do serviço turístico ao consumidor final, mas em 2001 

Tomelin já discorria sobre como o agente de viagem vai se modificando e menciona 

“um novo perfil que exige um reposicionamento dos serviços de agenciamento em 

meio ao conflito de papéis de distribuidor e consultor”.    
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Já se sabe que o turismo é um fenômeno crescente e uma atividade ligada 

diretamente ao sonho e ao imaginário das pessoas. No momento mercadológico em 

que nos encontramos, deve-se entender a necessidade do cliente como um todo e 

com o setor de agenciamento de viagens não é diferente. Quem quer viajar, não 

busca uma simples viagem, mas uma experiência completa. E, indo mais a fundo, os 

clientes buscam empresas com as quais ele se identifique em suas missões, visões 

e valores. 

Em um mundo globalizado, com mercado amplamente competitivo, as 

agências de viagem tentam sobressaírem-se umas as outras, adaptando-se e 

reinventando-se a fim de conquistar novos clientes e fidelizar os já existentes. O 

cenário mercadológico tem ainda como impacto as crescentes tecnologias de 

informações, em especial a internet, que em ascensão imensurável, surge como 

canal de compra, venda e distribuição além dos convencionais blogs. 

Em plena era digital, muitos passageiros ainda preferem ter “o lado humano” 

da venda, ao invés da forma fria de compra, pela internet, por exemplo. No entanto, 

não há como ignorar que a Internet vem ganhando força e lugar no mercado.  

O cenário de crise, câmbio alto e instável, aliado ao crescimento de vendas 

pela internet desestabiliza agências que não conseguem ter visão e adequar-se ao 

mercado. Não esquecendo, claro, que existem diversos outros fatores que fogem do 

domínio do empresário e do agente, como catástrofes naturais e terrorismo, por 

exemplo. Nos últimos anos, empresas de viagens com grandes nomes fecharam, 

como a Operadora Soletur em 2001, Tia Augusta e Shangri-la em 2012, Marsans em 

2014 e Nascimento Turismo, em 2015. 

Para Tomelin (2001, p. 27) “uma agência de viagens e turismo precisa 

eliminar riscos, dando segurança ao consumidor durante a negociação e no usufruto 

do produto ou serviço turístico comprado”. 

O cliente que se disponibiliza a procurar por uma agência quer muito mais 

que comprar uma viagem: quer ser atendido, entendido e compreendido. Ele quer 

alguém que vá ouvi-lo de fato, não por obrigação, mas porque está interessado, 

porque quer saber o que sente no momento, o que espera vivenciar no destino e 

mais: que irá sonhar junto com ele, tornar sua viagem possível e dar suporte durante 

todo o processo de venda: antes, durante e depois. Só assim, com agentes que 

saibam lidar com essas expectativas e anseios, um serviço de qualidade e eficiência 

pode ser prestado. 
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No Brasil, em 2015, segundo o Ministério do Turismo, mais de 18 mil 

agências estavam registradas, gerando mais de 55 mil empregos e registrando um 

faturamento anual de aproximadamente R$ 36 bilhões.  
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2 MARKETING   

 

  O marketing faz parte de um universo muito complexo e é uma ferramenta 

essencial no relacionamento comercial e na comunicação entre o cliente e a 

empresa. Estudiosos como Kotler, Bogmann, Bretzke, Gordon e McKenna enxergam 

muito além do simples processo de marketing.  No presente capítulo vamos fazer um 

apanhado geral do seu surgimento, seus conceitos e sua aplicação. 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO 

 

 Fazendo uma análise, o marketing, apesar de ser um conceito moderno, 

sempre existiu, sem que as pessoas o soubessem. Antes da Revolução Industrial 

quase não havia concorrência e o consumidor tinha pouco poder de negociação com 

os fornecedores. Com a Revolução, o mercado começou a se modificar e as 

indústrias começaram a ter uma nova visão. Ainda assim, nessa época a única 

preocupação era com os lucros através da produtividade.   

Há registros de pôsteres, cartazes e outdoors desde o século XVIII. No 

entanto, seu estudo só tem início na década de 1950, com a rápida aceleração da 

economia no Brasil e com o surgimento dos meios de comunicação como rádio, 

revistas, jornais, telefone e televisão, misturando-se um pouco a história do 

marketing. O conceito e o estudo do marketing só são introduzidos em 1954, pela 

FGV (Fundação Getúlio Vargas) enquanto muitos ainda eram reticentes com a 

palavra e preferiam utilizar expressões como “comercialização” e “mercadologia”. 

Com o avanço industrial após a Segunda Guerra Mundial, o cliente começa 

a ganhar o poder de escolha com a maior concorrência entre as empresas. As 

mesmas identificam que o processo usual de venda já não é mais suficiente para 

seus consumidores e o lucro não é tão alto quanto o desejado. Os donos de 

empreendimentos se preocupam e iniciam o processo de criação e adoção de 

estratégias de marketing para garantir suas vendas ao cliente. 

Nos anos 80, tem início o desenvolvimento dos celulares e computadores 

pessoais e, em 90, a Internet começa a se expandir e viralizar entre usuários.  
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Para Kotler (2000, p.162):  

Em um cenário global em rápida alteração, a empresa deve monitorar seis 
forças importantes: a demográfica, a econômica, a natural, a tecnológica, a 
político-legal e a sócio cultural. Essas forças serão descritas 
separadamente, embora os profissionais de marketing devam prestar 
atenção a suas ameaças. 

2.2 CONCEITO 

 

Segundo a definição de 2008 da AMA (American Marketing Association), o 

marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, 

distribuir e efetuar a troca de ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, 

parceiros e a sociedade como um todo.  

Para Kotler (2010, p 31), ”o marketing é a atividade humana dirigida para a 

satisfação das necessidades e desejos, através dos processos de troca". Ainda 

segundo Kotler (2010, p. 30) o marketing é um processo social por meio do qual um 

indivíduo ou um grupo obtém o que quer ou precisa com a aquisição, oferta e livre 

negociação de produtos e serviços de valor com outros. 

De acordo com Las Casas (2001, p. 26): 

Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades 
concernentes às relações de troca, orientadas para a satisfação dos 
desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados 
objetivos de empresas ou indivíduos e considerando sempre o meio 
ambiente de atuação e o impacto que essas relações causam no bem-estar 
da sociedade". 

Vavra (1993) diz que o marketing deve mudar a mentalidade de completar 

uma venda para a de iniciar um relacionamento e de fechar um negócio para 

construir lealdade. 

O marketing nasce de uma necessidade, seja ela física ou social. O bom 

profissional de marketing busca estudar, conhecer e entender os desejos e essas 

necessidades individuais ou coletivas para que, então, possa elaborar estratégias 

orientadas para o cliente, que agreguem valor ao seu produto ou serviço e, 

consequentemente a sua empresa. Deve-se também levar em consideração que 
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muitos anseios e aspirações não são deixados em evidência e que os desejos e 

necessidades mudam ao longo do tempo.  

Importante destacar que apesar de conectarmos o marketing sempre a 

produtos e serviços, ele também pode ser utilizado para eventos, bens, pessoas, 

lugares, experiências e organizações. 

 

 

Sobre os profissionais de marketing, Kotler (2010, p. 04), afirma: 

Em vez de tratar as pessoas simplesmente como consumidoras, os 
profissionais de marketing as tratam como seres humanos plenos: com 
mente, coração e espírito. Cada vez mais os consumidores estão em busca 
de soluções para satisfazer seu anseio de transformar o mundo globalizado 
num mundo melhor. Em um mundo confuso, as pessoas buscam empresas 
que abordem suas mais profundas necessidades de justiça social, 
econômica e ambiental em missão, visão e valores.  

 

2.3 TIPOS DE MARKETING ATUAIS 

 

Passando pelo início da história do marketing e analisando seu 

desenvolvimento, verificamos que é uma área que está em constante evolução, 

crescimento e desenvolvimento. Alguns tipos de marketing se destacam no contexto 

atual, sendo eles: 

 

 Marketing Direto: Um dos tipos que mais cresce no mundo, busca alcançar 

resultados rápidos através de ações lógicas e práticas. Adota estratégias 

como pesquisas de mercado, investimentos e retorno, identificação do perfil 

dos consumidores atuais e em potencial, formas de aumentar sua margem 

de lucros em curto prazo. Este tipo de marketing é totalmente baseado na 

eficiência da comunicação e tem como principal objetivo gerar resultados 

rápidos, em especial através de estudos e pesquisas. 

 

 Marketing Indireto:  Suas estratégias de propaganda visam associar a 

imagem da marca de forma discreta, seja em filmes, programas de televisão 

ou novelas. Como não é um comercial, quem está assistindo não tem como 
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rejeitar o anúncio e mesmo que não esteja prestando atenção, fica com a 

imagem no seu subconsciente, é um marketing muito eficiente.  

 

 Marketing de Relacionamento: Seu nome já explicita seu foco. Esse tipo de 

marketing preza o bom relacionamento com entre a empresa e o cliente, 

sendo esse último considerado a peça principal de todo o processo. Busca 

criar laços que fidelizem o cliente, em que o mesmo sinta-se parte 

importante, especial e feliz por ser consumidor. 

 

 Marketing Social: Tem estratégias de ações solidárias e coletivas, 

promovendo responsabilidade social e visando atender as necessidades 

básicas das pessoas desfavorecidas. O objetivo é conscientizar a sociedade 

a ser mais altruísta e pense em conjunto.  

 

 Endomarketing: Um marketing em crescimento e muito importante, tem foco 

nos seus próprios funcionários. São adotadas estratégias que valorizem o 

empregado e o façam trabalhar feliz, motivado e satisfeito. 

 

 Marketing Viral: Totalmente focado nas redes sociais, ganha espaço no dia-

a-dia constantemente. É muito eficiente já que as redes sociais são 

utilizadas por todos os tipos de consumidores, então o alcance é extenso. 
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3 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

 Toda organização precisa manter um relacionamento positivo com seu 

cliente, mas com as constantes mudanças de comportamento do consumidor, as 

empresas têm enfrentado dificuldades em fidelizar seu cliente. O marketing de 

relacionamento busca estratégias que modifiquem isso.  

 

3.1 CONCEITO 

   

Gordon (1998, p. 31) declara que “marketing de relacionamento é o 

processo contínuo de identificação e criação de novos valores com clientes 

individuais e o compartilhamento de seus benefícios durante uma vida toda de 

parceria”. 

Para Kotler (1998, p. 63), “o marketing de relacionamento envolve todas as 

etapas que a empresa assume para conhecer os clientes e atendê-los melhor, tendo 

como tarefa criar forte lealdade”. Ainda segundo Kotler (1998, p. 619), o marketing 

de relacionamento é baseado na premissa de que todos os clientes precisam de 

atenção, mas os clientes importantes precisam receber atenção ininterrupta. 

O marketing de relacionamento representa uma forma de integrar o cliente à 

empresa, criando e sustentando o relacionamento entre a empresa e o cliente. Ele é 

essencial ao desenvolvimento de liderança, fidelidade do consumidor e rápida 

aceitação de novos produtos e serviços no mercado. Como o cliente tem muitas 

opções, a única forma das empresas manterem a fidelidade dos seus clientes, é a 

relação pessoal, e, para isso não precisam de muito marketing e sim do melhor 

marketing (McKENNA 1997).  

O cliente pode comprar diversas vezes e não necessariamente isso 

caracterizar que o mesmo é fiel. Quando um consumidor é fiel, ele compra com 

frequência, mas, mais que isso: fala bem da organização, confia no produto ou 

serviço e até o defende se ouvir algo de ruim, ou seja, vira um defensor da marca. 

Para Bogmann (2002, p. 87) “fidelizar é transformar um comprador eventual 

em um comprador frequente. É fazer com que esse cliente compre cada vez mais e 

até divulgue a empresa”. 

 Nem sempre se percebe, mas a própria empresa ganha muito ao ter o 

cliente próximo a ela. Por sentir-se “da família”, o consumidor sente-se a vontade 
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para expressar opiniões, dar feedbacks, e, assim, a organização consegue enxergar 

oportunidades de melhoras em seus produtos e serviços. 

Quando o consumidor identifica numa organização valores, missão e visão 

similares aos seus, ele se sente acolhido. Assim, passa a olhar a empresa com 

outros olhos. O marketing de relacionamento engloba uma série de ferramentas e 

estratégias de longo prazo que aproximem o consumidor à organização e crie laços 

estreitos e reais entre eles.  

Vavra (1993) define o marketing de relacionamento como sendo o processo 

de garantir satisfação contínua aos indivíduos ou organizações que são clientes 

atuais ou que já foram clientes de uma determinada organização. 

Ainda para Vavra (1993, p 45),  

O objetivo do marketing de relacionamento é a retenção de clientes. 
Relacionamentos são construídos sobre familiaridade e conhecimento. A 
empresa do futuro restabelecerá relacionamentos “pessoais” com clientes 
por intermédio de bancos de dados detalhados e interativos. O desafio é 
definir rapidamente os bancos de dados exigidos, e daí agir sobre eles para 
restaurar relacionamentos pessoais em marketing. 

Percebemos então, que para um bom marketing, mais que conhecer o 

concorrente é necessário conhecer completamente seu próprio negócio, sua equipe 

e, em especial, seu cliente.  Só tendo total conhecimento do seu consumidor é 

possível realizar uma integração entre o consumidor e a empresa, e, assim gerar 

fidelidade.  

 

3.2 APLICAÇÃO  

 

Apesar de todos os avanços e progressos tecnológicos geradores de 

inovações e aperfeiçoamentos no meio turístico, o homem continua sendo peça 

fundamental desse avanço. Para a empresa criar um relacionamento com o cliente, 

ela depende diretamente dos seus funcionários. Como afirma Gordon (1998) “os 

relacionamentos precisam ser formados e nutridos com todos que participam da 

cadeia de comercialização e contribuem, direta ou indiretamente para o 

relacionamento com o consumidor”. 
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São inúmeras as ferramentas e ações que as organizações podem valer-se 

de, como programas de fidelidade, blogs, eventos, redes sociais, e-mails de mala 

direta e, como destaque, CRM. Para definir a estratégia a ser aplicada, é necessário 

que a empresa tenha a maior informação possível sobre seus clientes e estude a 

mesma, para conhecê-los bem. 

Kotler e Armstrong (2007, p 435) destacam que um bom banco de dados 

pode ser uma ferramenta de construção de relacionamentos muito poderosa. Isto 

porque, dessa forma, as empresas conseguem fazer o que citamos anteriormente, 

criar estratégias e ações para produtos e serviços mais direcionados ao seu 

consumidor, potencializando a qualidade de seu atendimento e, consequentemente, 

a satisfação do seu cliente. 

Cooper, Hall e Trigo (2011, p 59) afirmam:  

O marketing de relacionamento adaptou-se de maneira ideal ao novo 
modelo de marketing e turismo. Está adaptado ao turismo à medida que o 
cliente controla a seleção do fornecedor, as trocas de marcas são comuns e 
a propaganda boca a boca é um meio promocional poderoso. 

O Marketing de Relacionamento deve ser praticado prevendo-se a 

sustentação de suas estratégias. Para que seja viável é necessário um processo 

contínuo de identificação e criação de novos valores com os clientes (MADRUGA, 

2010, p 10). 

De acordo com Stone e Woodcock (1998) um programa de marketing de 

relacionamento deve seguir as seguintes etapas: 

 Definir os objetivos: determinar aonde se quer chegar ou o que se pretende 

alcançar; 

 Identificar as necessidades dos clientes: entender claramente o que desejam 

os clientes; 

 Desenvolver a abordagem: criar uma abordagem, uma forma de contato e 

relacionamento com esse consumidor; 

 Definir níveis e segmentos de qualidade: estabelecer parâmetros em termos 

de qualidade; 

 Implementar: colocar em prática o que foi planejado; 
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 Controlar o resultado: verificar se tudo está de acordo com o esperado e 

planejado. 

 

Sendo assim, conclui-se que é necessário que antes das empresas 

desenvolverem e aplicarem um programa de marketing de relacionamento, as 

mesmas invistam em um bom banco de dados para reunir toda a informação 

referente aos clientes, e, assim, ser possível identificar suas necessidades e 

oportunidades. Atualmente os softwares de CRM são uns dos principais e mais 

eficientes mecanismos de tecnologia utilizados para isso. 
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4 CRM  

 

  As tecnologias de informação possibilitam compreender as reais 

necessidades dos clientes e o que estes pensam a respeito da empresa. Em 

especial, o CRM é uma das principais e mais importantes tecnologias para aplicar o 

marketing de relacionamento e criar elos com o consumidor. 

 

4.1 CONCEITO 

 

CRM ou Customer Relationship Manager em português significa Gestão de 

Relacionamento com o Cliente.  

Para Swift (2001, p 12), CRM é “uma abordagem empresarial destinada a 

entender e influenciar o comportamento dos clientes, por meio de comunicações 

significativas para melhorar as compras, a retenção, a lealdade e a lucratividade 

deles”. Ele afirma ainda, que o CRM é capaz de assegurar às organizações que elas 

tenham capacidade para descobrir, conhecer e se comunicar com os clientes; de 

garantir que eles estejam recebendo o que anseiam da empresa e o que foi 

anunciado por ela, seja em relação a serviço, produto, atendimento ou qualquer 

detalhe de como a organização lida com eles; e assegurar que o cliente seja 

mantido.  

 De acordo com Bretzke (2000, p. 15), o CRM pode ser "definido como um 

conjunto de conceitos, construções e ferramentas – compostas por estratégia, 

processo, software e hardware". 

Segundo Lopes (2001, p.101) “CRM é uma estratégia que envolve 

tecnologia da informação, processos de negócios e atitude empresarial que somam 

forças para gerar diferencial competitivo por meio do relacionamento com os 

clientes”. 

Para Plata, (2003) o gerenciamento do relacionamento com o cliente é uma 

“estratégia cujo propósito é transformar os processos de negócios para conservar e 

conseguir mais clientes”.  

De acordo com Greenberg (2001, p 18), 

CRM é um sistema completo que oferece os meios e os métodos para 
melhorar a experiência do consumidor individual, de maneira que ele se 
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torne um cliente para toda a vida, oferecendo os meios técnicos e funcionais 
para a identificação, conquista e manutenção de clientes, com uma visão 
unificada do cliente em relação à organização em um todo. 

Ou seja, o CRM é uma cultura focada totalmente no cliente individual, no na 

qualidade de um atendimento personalizado para ele e na sua fidelização e 

lealdade. É um processo interativo que transforma as informações que uma 

organização tem sobre seus próprios clientes, em relacionamentos com eles, por 

meio da utilização ativa e da aprendizagem a partir dessas informações. Pode-se 

entender que o termo usado para o gerenciamento de relacionamento com o cliente 

reúne vários processos ou tarefas de uma forma organizada voltada ao 

entendimento e antecipação das necessidades e potenciais dos clientes para aquela 

empresa. 

 

4.2 OBJETIVOS 

 

Entre os principais objetivos e benefícios de um processo de CRM, Swift (p 

2001, p 43) destaca a retenção de clientes, capacidade de manter os clientes e os 

canais lucrativos para ampliar o negócio; a obtenção de clientes, captando os 

clientes certos, com base nas informações apreendidas e estudadas, que 

direcionam o crescimento e as margens crescentes e a lucratividade dos clientes, 

aumentando as margens de lucro individuais, ofertando no momento certo o produto 

certo. 

Na figura 6, Swift (2001, p 44) adapta do livro A Estratégia da Liberdade, de 

Frederick Reichheld um resumo sobre os retornos ao longo dos anos de 

relacionamento empresa X consumidor, e podemos ver o crescimento do ágio sobre 

o preço pago pelos clientes, por melhores serviços e maior confiança. 
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Figura 5: Retornos sobre o investimento em CRM ao longo dos anos. 

Fonte: Swift (2001, p 44) 

 

Madruga (2010, p. 49), afirma que “empresas com marketing de 

relacionamento e CRM criam mais diferenciais competitivos e adquirem mais 

velocidade nas ações mercadológicas”. 

Podemos concluir que as organizações que conseguem implementar com 

sucesso uma estratégia de marketing de relacionamento utilizando-se do CRM, 

destacam-se no mercado, diminuem seu custo com a captação e cultivo de clientes, 

fidelizam o consumidor com mais facilidade e ainda melhora a rotina e a motivação 

de seus funcionários, como será explicado adiante. 

 

4.3 APLICAÇÃO 

 

Davids (1999, p 22) expressa sua preocupação com os fracassos na 

implementação: "65% das aplicações de CRM falham". 

Implementar um CRM em departamento específico visando melhorias de 

curto prazo não traz os benefícios esperados. A implementação de CRM deve 

abranger todo o processo de venda. Por isso o CRM deve ser aplicado em partes, 

iniciando das atividades de pré-venda para as atividades de pós-vendas, onde todos 

os pontos de contato com o cliente podem ser cobertos. (EVERATT e MORRISON 

2002, p 02). 

Madruga (2010) afirma que para que uma ferramenta de CRM atinja seu 

potencial máximo é necessário que um banco de dados, um database de marketing 

esteja bem estruturado. 
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Para Gordon (1998), todo projeto de CRM começa com a observação de que 

os consumidores diferem em grau de importância para cada empresa.  

Segundo Greenberg (2001) é necessário também modernizar a cultura da 

empresa, já que é uma estratégia baseada no marketing de relacionamento. 

Inclusive, o autor afirma também que a mudança cultural e organizacional são os 

itens mais complexos da implantação do CRM. Como para obter sucesso é 

fundamental a colaboração dos funcionários, já que eles é que tem o contato direto 

com o cliente, sendo a ponta da relação empresa x cliente, os mesmos devem ser 

incentivados e motivados, devem sentir desejo de dedicar-se ao uso. 

Kotler (1998, p 24) concorda com essa visão, afirmando que “não convém 

uma empresa estar determinada a conquistar e manter seus clientes se é uma 

organização centralizada e voltada para o produto. Só com uma transformação 

organizacional seria possível ter um dos principais fatores responsáveis pelo 

sucesso das empresas”.  

Telles (2003) destaca os fatores de sucesso na implantação da cultura do 

CRM:  

 

FATORES DE SUCESSO NA IMPLANTAÇÃO DO CRM 

Envolvimento da alta administração no 

projeto de CRM 

Adoção, como premissa, de que o 

marketing de relacionamento é um assunto 

corporativo, não devendo ficar circunscrito 

a setores e departamentos sem o poder de 

decisão necessário. 

Cumplicidade de áreas-chaves 

Cooptação, adesão e simpatia das áreas-

chaves da organização são aspectos 

cruciais e determinantes para o sucesso. 

Compreensão da cultura da empresa e do 

perfil do negócio 

Adoção de CRM envolve a necessidade de 

acomodações, ajustes e/ou 

transformações; é necessária uma proposta 

viável, negociada e validada pela 

organização em termos de relacionamento 

com o cliente. 

Convicção presente e conhecimento de 

processos de implantação de CRM 

Necessidade de “pensar grande, começar 

pequeno e crescer rápido”. 

Seleção de solução adequada ao perfil de 

negócio e aos objetivos da empresa no 

curto, médio e longo prazo 

Estabelecimento e entendimento claro dos 

objetivos do negócio, assim como a 

configuração de operação do negócio. 
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Escolha dos parceiros certos 

A correta e adequada seleção de 

consultores e fornecedores é fundamental 

na avaliação e no desenho dos processos. 

Preferência a fornecedores com tradição 

e/ou capacidade de oferta de garantias: 

Devem-se considerar aqueles com 

experiência em desenvolvimento, se 

possível em negócios similares, assim 

como sua capacidade em relação a 

garantias de execução do projeto, 

qualidade, resultado, suporte e atualização 

das soluções. 

Exigência e garantias tecnológicas e ampla 

experiência na integração dos aplicativos 

de CRM: 

A implementação do CRM demanda 

esforço significativo de integração de 

mídias com os sistemas existentes, 

incluindo os legados. 

Exigência e garantias tecnológica e ampla 

experiência na integração dos aplicativos 

de CRM: 

A eficácia e o potencial de ganhos de 

eficiência ao longo do tempo estão 

associados à compreensão e ao 

conhecimento da operação do sistema 

pelos usuários finais, pelos funcionários do 

front office, interagindo com os clientes. 

Quadro 1: Fatores de sucesso na implantação do CRM 

Fonte: Adaptado de Telles (2003) 

 

Zenone (2001, p 87) afirma que “a única coisa que coloca uma organização 

em vantagem competitiva sustentável é o que ela sabe, como utiliza esse 

conhecimento e principalmente com que velocidade transforma esse conhecimento 

em algo novo”.  

Para isso, segundo Kotler (2006, p 630), o gestor deve fazer o recrutamento 

e a seleção dos seus vendedores, oferecer treinamento adequado para que os eles 

tenham acesso à tecnologia e estejam preparados e atualizados conforme as 

mudanças do mercado, ficando assim, compatíveis à nova realidade. É papel desse 

gestor também supervisionar a equipe de vendas e auxiliar seus vendedores para 

utilizar seu tempo com eficiência, além de passar uma atitude de comprometimento 

do serviço prestado com foco no cliente, valorizando e motivando seus 

colaboradores com incentivos e remunerações.  

Sendo assim, os gestores devem deixar claro o quanto o CRM vai ser 

proveitoso para a empresa como um todo, inclusive para os funcionários, já que o 

sistema melhora a qualidade do atendimento, e, consequentemente, facilita a rotina 

desses colaboradores. Kotler (1998, p 618) “para uma venda em longo prazo, o 
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vendedor é mais que um consultor, é preciso que ele se envolva e obtenha um 

compromisso em longo prazo, um relacionamento mutuamente benéfico”.  
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5 CRM NA AGÊNCIA DE VIAGENS 

  

 Já vimos que toda empresa precisa ser capaz de se autoavaliar e buscar 

estratégias e ferramentas que criem vantagens competitivas e alavanque vendas, 

mas que principalmente crie uma relação com seus clientes, tenha um atendimento, 

produtos e serviços que os encantem e os satisfaçam, e, consequentemente, os 

fidelizem. 

Esse capítulo aborda o Customer Relationship Management como estratégia 

de marketing de relacionamento na agência foco desse estudo, primeiramente 

falando brevemente da história da agência, seguido da implantação da ferramenta e, 

por fim, sua utilização. 

 

5.1 A AGÊNCIA 

 

Fundada no Rio de Janeiro, em 1955, a agência objeto desse estudo, 

construiu sua história nos diversos segmentos do turismo. Sua gestão atual, com 

dois diretores, em exercício desde 1986, ampliou a participação no mercado e, 

desde 1999, tem uma representante em São Paulo. Para atingir a excelência, o 

grupo investe constantemente em tecnologia, treinamento e um sistema de Gestão 

da Qualidade, como a certificação ISO9001:2008. 

A agência tem como missão “prestar serviços de viagens corporativas, a 

lazer e eventos, nacionais e internacionais, contribuindo para a satisfação dos 

nossos clientes, na concretização de seus negócios e objetivos, oferecendo 

consultoria especializada, visando disponibilizar o melhor produto pelo menor custo” 

e como visão “ser reconhecida pela excelência de seus serviços, atendimento 

personalizado e completa satisfação de seus clientes”.  

A agência do Rio de Janeiro conta hoje com 35 funcionários e a de São 

Paulo com 42 funcionários, divididos entre os departamentos de diretoria, qualidade, 

recursos humanos, lazer, corporativo, financeiro, marketing, processos e tecnologia 

da informação.  

Apesar de ser uma agência física, só atende pessoalmente com hora 

marcada, ou via telefone e e-mail. Dedica-se a atender clientes “antigos” e novos por 

indicação, para maior segurança da empresa. 

 



34 

 

5.2 A IMPLANTAÇÃO DO CRM 

 

Em 2013 a empresa enxergou a necessidade de implantar uma estratégia de 

negócio que não só alavancasse suas vendas, mas também que melhorasse a 

qualidade do serviço prestado e ajudasse a fidelizar o cliente, construindo um 

relacionamento pessoal e de longo prazo com o passageiro. Após seis meses de 

estudo e análise, em Setembro, a agência investe então na compra do sistema 

Microsoft Dynamics 365. Esse CRM foi o escolhido para ser implantado no 

departamento de viagens a lazer da empresa e todos os consultores do setor 

passaram a utilizá-lo. Antes disso, os consultores inseriam as informações 

manualmente em um sistema online bem defasado e com poucas funcionalidades. 

Apesar das grandes possibilidades do sistema, no primeiro momento, os 

principais objetivos da agência ao implantar a ferramenta eram: registrar todas as 

informações referentes aos processos de venda, de forma que agilizasse o 

andamento dos mesmos ainda que o consultor não estivesse na empresa, já que 

qualquer pessoa que acessasse o atendimento teria o registro de todo o histórico 

daquela venda; e fornecer dados para medição do PPR (Programa de Participação 

nos resultados) e consolidar informações referentes ao perfil do cliente.  

Foram realizados treinamentos com a equipe do setor de lazer e reuniões 

exaltando a importância da utilização do sistema. No entanto, em nenhum momento 

os consultores receberam algum tipo de incentivo, motivação ou remuneração, foi 

passada apenas a obrigatoriedade do uso.  

O sistema era totalmente integrado ao Outlook e permitia gerenciar por 

completo o relacionamento com o cliente, desde o primeiro contato até o pós venda. 

Através dele era possível segmentar clientes, extrair dados e gerar relatórios (como 

mostra a figura 6), elaborar análises e campanhas, e, consequentemente auxiliar as 

vendas e o marketing da empresa. 
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Figura 6: Relatório do 1° ano de implantação do CRM 

Fonte: Fontes primárias, 2014 

 

Como suas ferramentas visam melhorar o processo de venda, marketing e 

atendimento ao cliente, seu uso foi ampliado e o departamento de marketing passou 

a ter acesso aos atendimentos e relatórios e a utilizar os dados gerados para 

produzir novas estratégias, como a “Inspiration”, mala direta semanal para “inspirar” 

os clientes a visitarem diferentes destinos. Outro departamento que se beneficiou 

com o CRM foi o de operações, pois antes dependia dos consultores enviarem as 

solicitações de roteiros, dicas e informações e se tornou independente e proativo, 

antecipando-se a essas solicitações, agilizando mais uma vez o processo. 

Apesar de apenas esses departamentos se utilizarem das funções do 

sistema, o mesmo possuía diversas funcionalidades não habilitadas que poderiam 

ser aproveitadas pelos departamentos: Comercial, TI e Corporativo. 
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Figura 7: “Inspiration” Índia 

Fonte: Fontes primárias, 2016 
 

De 2014 a 2016 a agência sofreu bastante com a crise. A queda das vendas 

e o câmbio instável afetaram diretamente e os consultores passaram a ter grandes 

dificuldades de bater as metas. Esses fatores levaram a empresa a analisar seus 

processos e desenvolver estratégias que reduzissem seus custos operacionais e 

gerasse maior número de vendas finalizadas com sucesso. Seu quadro efetivo é 

reduzido em 30%, o comissionamento aos agentes é suspenso e diminuem suas 

taxas de serviço para sobreviver no mercado. O software de CRM Dynamics da 

Microsoft é substituído pelo Suíte CRM, gerando uma diminuição de custos de 80%, 

já que é uma ferramenta quase gratuita, com custos apenas de manutenção e 

customização.  

Nessa empresa, como em todas as outras, o CRM foi implantado para ser a 

alma de todo o processo de venda: pré, durante e pós. A ferramenta utilizada para 

essa estratégia é de extrema importância para a agência, já que através dela é 

possível fazer todo o gerenciamento de relacionamento com o cliente, gerar 

relatórios de atendimentos abertos, ganhos e perdidos, além da margem de lucro. 

No entanto, para o sistema ter sucesso e total aproveitamento, é necessário que 

seus usuários o alimentem constantemente e que alguém seja responsável por gerar 

os relatórios e apresentá-los para que os objetivos sejam alcançados: 
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desenvolvimento de elos com os clientes, criação de estratégias de venda, 

divulgação de produtos direcionados a cada consumidor.  

 

5.3 MICROSOFT DYNAMICS CRM 

 

 

Figura 8: Área de login do Microsoft Dynamics CRM 

Fonte: Fontes primárias, 2014 

 

 

Figura 9: Dashboard do Microsoft Dynamics CRM 

Fonte: Fontes primárias, 2014 

 

O software tinha o sistema totalmente integrado ao Outlook, era possível 

enviar mensagens diretamente do CRM, levando em consideração o tempo mínimo 

de quinze minutos para a sincronização entre eles. Nem todas as mensagens eram 

arquivadas, somente as mais importantes com o envio da cotação com os valores, a 

solicitação de reserva ao fornecedor, a confirmação do mesmo com formas de 

pagamento, os vouchers, e-tickets e qualquer outro que fosse importante para que o 

processo fosse entendido por completo. 
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Todo processo de venda iniciado era registrado no CRM. As mudanças de 

status geravam um workflow, conforme abaixo: 

 Cotação pendente - Atendimento aberto, porém o orçamento ainda não 

havia sido enviado, o sistema gerava um lembrete 24h após a abertura do 

atendimento para o consultor não esquecer de enviar resposta para o 

cliente.  

 Orçamento enviado - O sistema gerava uma tarefa-lembrete para que o 

consultor efetuasse o follow up com o cliente 24h após o envio.  

 Lançamento financeiro - Este status informava que a venda já havia sido 

efetuada e os lançamentos no Regente / backoffice já estavam sendo feitos. 

 Ganha - Ao mudar o status para ganha, era obrigatório preencher os campos 

de data e valores da venda. A partir deste momento o sistema gerava tarefas 

relativas à operação da venda. O número do atendimento ficava disponível 

em “Vendas efetuadas”. 

 Perdida - Atendimento ou venda cancelada. 

 

5.4 SUÍTE CRM 

 

 É o sistema utilizado atualmente. A ferramenta básica é open source, ou 

seja, não cobra para ter licenças, tendo custo apenas de manutenções e 

customizações opcionais.  

Na figura 11 é possível visualizar todo o dashboard principal do Suíte CRM, 

após login (Figura 10). Nesse dashboard ficam as tarefas e ligações pendentes a 

serem feitas, os atendimentos abertos de cada consultor e seus status de venda. 

Esses atendimentos podem ter oito status diferentes, sendo eles:  

 Cotação - Quando o atendimento é aberto, ele fica com o status “cotação” e 

automaticamente é gerada a tarifa “Elaborar proposta”. Quando esta tarefa é 

concluída, o sistema altera o status para “Orçado”. 

 Orçado - Gera uma tarefa de follow up 24 horas após o envio de orçamento 

e quando esta tarefa é fechada, automaticamente o sistema muda o status 

para “Follow up”. Se em 72 horas após a data limite gerada no inicio da 

tarefa essa tarefa não for fechada, o sistema gera um lembrete para o e-mail 

e a tarefa continua na agenda.  
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 Follow up - Este status sinaliza que já foi enviado o orçamento e o consultor 

deverá fazer follow up com o cliente, a tarefa “Follow up proposta” só deverá 

ser marcada quando o cliente tiver dado uma posição final confirmando / 

cancelando a viagem, enquanto o consultor não tiver esta resposta, deverá 

apenas alterar a data para fazer um novo follow up . Quando esta tarefa for 

fechada, o status do processo passa automaticamente para o status “Em 

andamento”. 

 Em andamento - Neste status será gerada a tarefa “Verificar 

reservas/documentos” (fase do processo em que são solicitadas as 

reservas, recebidas as confirmações e realizados os pagamentos). Quando 

econcluída, o status do atendimento não passa para “Ganha” 

automaticamente, este processo será feito manualmente após o consultor 

tomar as ações necessárias do processo. 

 Ganha - Para alterar para o status é mandatório colocar o número e ano do 

processo, data de embarque e retorno. Neste status serão geradas as 

tarefas “Check list” e “Lembrete de Viagem”. Quando estas tarefas forem 

fechadas, o status muda automaticamente para “Feedback”. 

 Feedback - Gera tarefa para lembrar ao consultor de efetuar o feedback com 

o cliente e ao ser fechada, o status passa automaticamente para 

“Encerrado”. 

 Encerrado - Processo finalizado após a volta do passageiro. 

 

 

 

Figura 10: Área de login do Suite CRM 

Fonte: Fontes primárias, 2017 
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Figura 11: Dashboard principal do Suite CRM 

Fonte: Fontes primárias, 2017 

 

Além de armazenar toda informação referente às viagens passadas e futuras, 

todos os dados do passageiro, o que o Suíte CRM faz que agregue valor ao serviço 

prestado pela agência? São gerados alertas de expiração de passaporte, datas de 

aniversário, tarefas-lembretes para que os consultores façam follow up e enviem os 

e-mails pré-embarque e pós-desembarque (algumas dessas podem ser vistas na 

figura 11). 

É perceptível a satisfação do cliente ao receber uma ligação desejando 

felicidades em seu aniversário de casamento, ao ler um e-mail em que o consultor 

explicita que se lembrou dele ao ler sobre ou visitar determinado destino ou apenas 

para saber como ele está. Ao realizar um feedback após retorno da viagem do 

passageiro, é registrada a informação no sistema e enviada para o setor de 

qualidade da empresa, para que seja incluída a informação de satisfação. 

 

5.5 UTILIZAÇÃO DYNAMICS CRM x SUÍTE CRM 

 

Nos dois primeiros anos de utilização do Dynamics CRM, a equipe do 

departamento de lazer contava com uma pessoa que auxiliava os consultores 

cadastrando os clientes, abrindo os atendimentos e gerando relatórios de tarefas 
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pendentes, o que reduzia o índice de erros e mantinha o sistema bem alimentado. 

Em 2015, com a redução do quadro de funcionários, os consultores passaram a ter 

total responsabilidade de fazer o lançamento de suas vendas, cadastrar clientes e 

gerar relatórios, funções que não lhes pertencia anteriormente. 

 A gestora do departamento, até o início de 2016, também acompanhava o 

processo de vendas, de cadastro de informações e de relatórios. Ela era 

responsável por supervisionar os consultores nesse quesito e informar tanto a eles 

quanto a diretoria dos resultados. Semanalmente eram enviados relatórios dos 

atendimentos abertos, fechados como ganhos ou perdidos. 

 No início de 2016, o sistema Suíte CRM substitui o Microsoft Dynamics. A 

nova ferramenta foi implantada e logo em seguida houve também a troca da gestão 

do departamento de lazer. 
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Figura 12: SuiteCRM x Microsoft Dynamics 

Fonte: Site SuiteCRM, 2017 
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Como já discutido, para o sistema funcionar é necessária a constante 

alimentação e atualização de informações. A nova gestão não possui tanto 

conhecimento, controle e análise do sistema, além de ter em sua equipe 

funcionários sobrecarregados e com acúmulos de funções.  

Ao analisarmos o quadro 01, é possível verificar a relação número de 

atendimentos abertos no ano (vendas finalizadas ou não naquele ano) X margem de 

lucro da agência no mesmo ano. Em 2015 e 2016 o número de atendimentos 

registrados no CRM foi reduzindo bruscamente e a margem de lucro da empresa 

não reduziu junto, ou seja, os números não correspondem. 

 

Ano Atendimentos Abertos Margem de Lucro 

2013 1890 R$ 978.935,23 

2014 1789 R$ 796.236,81 

2015 1165 R$ 972.268,26 

2016 796 R$ 900.303,00 

Quadro 01: Relação atendimentos abertos X margem de lucro por ano 

Fonte: Fontes primárias, 2017 

 

 A quantidade de atendimentos abertos na ferramenta reduzir e a margem de 

lucro não é um indicativo de que os consultores não estão fazendo todo o registro da 

forma correta e nem são devidamente cobrados (e menos ainda incentivados) do 

total aproveitamento do sistema. Um exemplo é que desde julho de 2016 os 

usuários não recebem nenhum relatório do CRM pela gerência. 

 A agência dedica-se a atender clientes “antigos” e novos quando indicados, 

Ao analisar os relatórios de venda desde que o sistema CRM foi implementado na 

empresa, em 2013, é notável que a maior parte da rentabilidade financeira 

alcançada se deve a clientes que viajam com frequência através da agência, ou 

seja, clientes que tiveram uma experiência satisfatória com o atendimento e a 

viagem.  

 

 

 



44 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

De acordo com toda a bibliografia estudada e apresentada é possível afirmar 

que o mercado está vivendo um momento de crescente foco no cliente, em que é 

preciso se antecipar às suas necessidades e desejos e as empresas que 

conseguem enxergar isso e se utilizar de ferramentas e estratégias do marketing, 

ganham vantagens competitivas e passam a ter um diferencial no mercado. 

O objetivo desse estudo foi analisar a implementação e a utilização do 

sistema CRM em uma tradicional agência de turismo do Rio de Janeiro, como 

ferramenta para o marketing de relacionamento. Foi tomada por base a pesquisa 

bibliográfica acerca dos conceitos e teorias do marketing, marketing de 

relacionamento e CRM, além da pesquisa exploratória junto à agência. 

Apesar de verificarmos que a fidelização dos clientes é uma realidade para a 

agência nos últimos anos já que apenas clientes “antigos” e indicados são atendidos 

e a margem de lucro da agência não caiu junto com o número de registro de 

atendimentos, constatou-se também que o sistema tem sido alimentado e utilizado 

com frequência cada vez mais reduzida pelos consultores e gestores, o que 

prejudica o banco de dados da ferramenta, e, consequentemente, impede que a 

mensuração real de atendimentos e vendas seja realizada, pois os relatórios e os 

números gerados através dela não ficam completos. Sendo assim, subutiliza uma 

ferramenta tão rica e útil. 

Foi possível perceber que é um sistema de fácil utilização e quando bem 

implementada, traz resultados muito positivos para as organizações. Em vista disso, 

sugere-se que a agência analise se a ferramenta deve ser mantida, uma vez que 

são custos de grandes oportunidades para a empresa e os mesmos não estão 

sendo aproveitados. Caso afirmativo, recomenda-se que seja designada uma 

pessoa para ser responsável pela supervisão do uso e análise dos resultados, que 

invista em treinamentos de cultura organizacional para relacionamentos e crie 

incentivos para os consultores sentirem-se motivados a se dedicar ao uso da 

ferramenta. 
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