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RESUMO 

 
Para atender um cliente com qualidade é preciso construir um relacionamento 
com ele. Nos dias de hoje, atender é muito mais do que construir argumentos 
convincentes, fazer perguntas, lidar com questionamentos, vender um produto 
ou resolver o problema do cliente. Atender é uma ferramenta de envolvimento 
entre a empresa e o cliente e por meio desse vínculo é que será criado, ou 
não, um relacionamento entre as duas partes. Assim, pode-se identificar se 
esse atendimento gerou bons resultados para empresa ou não. O objetivo 
geral deste estudo é analisar a conduta da agência de viagem CVC de Icaraí, 
Niterói - RJ em relação ao serviço de atendimento antes, durante e no pós 
venda, também verificar se ela cumpre esse objetivo de atender bem os 
clientes, oferecendo a eles qualidade no atendimento e profissionalismo ao 
realizar o serviço. Esse trabalho tem como objetivos específicos: Verificar 
como a agência de viagem se relaciona com seus clientes antes, durante e no 
pós venda; Identificar quais estratégias são utilizadas para captar novos 
clientes e fidelizar os antigos e avaliar se a qualidade no atendimento e o 
relacionamento empresa-cliente contribuíram para a satisfação do cliente e 
para a fidelização junto a empresa. Para essa pesquisa foi investigada a 
agência de viagem CVC de Icaraí, Niterói- RJ pelo fato da autora já ter 
estagiado nessa agência. A metodologia utilizada compreende a pesquisa 
bibliográfica, e a pesquisa de campo com emprego de entrevista estruturada e 
de questionário. Os resultados revelam que a agência de viagem investigada 
preza a qualificação de seus profissionais e o bom atendimento de sua 
agência e por isso investe em treinamentos, e também utiliza estratégias para 
captar clientes. Verifica-se que para os clientes o atendimento é um atributo 
positivo na agência, pois ele foi bem avaliado na pesquisa. No entanto, vale 
mencionar que a empresa precisa investir mais em programas de 
reconhecimento e fidelização para estreitar ainda o relacionamento com o 
cliente. 
  
 
Palavras-chave: Relacionamento com o cliente. Qualidade no atendimento. 
Marketing de Relacionamento. Agência de Viagem. Turismo. 
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ABSTRACT 
 
 

To serve a customer with quality we must build a relationship with him. 
Nowadays, to serve is much more than building persuasive arguments, asking 
questions, dealing with questions, selling a product or solving a customer's 
problem. Serving is a tool of engagement between company and customer, 
and through this link will be created or not, a relationship between the two 
parties. Like this, you can identify whether this service was able to cause good 
results to a company or not. The general objective of this study is to analyze 
the conduct of the travel agency CVC of Icaraí, Niterói – RJ with relation to 
customer service before, during and after sale, also check if it does its duty to 
serve customers well, offering them quality during the service and 
professionalism to carry out its job. This work has the following specific 
objectives: Check how the travel agency relates to its customers before, 
during and after sale; Identify which strategies are used to attract new 
customers and retain the old and assess whether the quality of customer 
service and, customer relationship management contributed to the customer 
satisfaction and loyalty to the company. For this study was investigated the 
travel agency CVC of Icaraí, Niterói- RJ. The methodology includes a 
bibliographic research and a field research with use of a structured interview 
and a questionnaire. The results show that the travel agency investigated 
cherishes the qualification of its professionals and a good customer service so; 
it invests in training and also employs strategies to attract customers. It can be 
noticed that to its customers the service is a positive attribute in the agency, 
because it was well rated in the research. However, it is worth it mentioning 
that the company needs to invest more in customer loyalty and recognition 
programs to narrow further the customer relationship. 
 
 

 
Keywords: Customer Relationship. Quality of Care. Relationship Marketing. 
Travel Agency. Tourism.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O turismo é uma atividade em constante crescimento que lida com o sonho e 

desejos das pessoas. Quando as pessoas buscam tornar esse sonho em realidade, 

algumas procuram as agências de viagens que é o local apropriado para dar todo 

suporte de atendimento a elas. O turismo lida, na maioria das vezes, com o sonho e 

imaginário do turista e, por isso, é preciso ser muito claro com as informações 

passadas para o mesmo para que ele faça sua viagem ciente do que irá receber, e 

assim evitar que a viagem se torne algo negativo para quem busca diversão ou 

descanso. 

É importante saber tratar as pessoas da melhor forma possível e para isso é 

preciso identificar os tipos de clientes, pois cada um gosta de ser tratado de uma 

maneira. Para uma agência de viagem que lida com sonhos dos clientes, é 

necessário conhecer com quem está lidando, suas expectativas, necessidades e 

críticas em relação ao produto e serviço. Identificar suas necessidades e objetivos é 

importante para um relacionamento prolongado e satisfatório. 

 Por isso é preciso ter conhecimento de como as agências de viagens lidam 

com seus clientes, não apenas antes e durante a venda, mas principalmente depois, 

ou mesmo nos momentos mais difíceis quando o cliente tem algum problema ou faz 

alguma crítica em relação à empresa ou produto adquirido, porque só assim será 

possível saber se realmente foi construído um relacionamento da agência com o 

cliente e avaliar se ele saiu satisfeito com o resultado da compra. 

A justificativa desse trabalho se dá pela necessidade de abordar esse assunto 

que ainda é pouco discutido e pelo fato de existir poucas bibliografias disponíveis 

sobre o tema. O objetivo geral desse estudo é entender a importância de criar um 

relacionamento com o cliente e não apenas utilizar o tratamento tradicional, mas 

oferecer-lhe um tratamento diferenciado para que ele possa ser capaz de se sentir 

acolhido e satisfeito com o atendimento recebido. É preciso entender o cliente e 

identificar o que ele quer para então buscar as informações necessárias para que 

ele saia satisfeito e com a expectativa alcançada. Ainda analisar o posicionamento 

da agência de viagem CVC de Icaraí, Niterói-Rj acerca do relacionamento com seus 

clientes antes, durante e no pós venda. Assim como a conduta da agência de 

viagem quanto ao atendimento de clientes, tentando entender como ela age e quais 
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resultados obtêm com seus serviços. A escolha da agência de viagem pesquisada 

se deu pelo fato da autora já ter estagiado na agência. 

O objetivo geral desdobra-se nos seguintes objetivos específicos: a) Verificar 

como a agência de viagem se relaciona com seus clientes antes, durante e no pós- 

venda; b) Identificar quais estratégias são utilizadas para captar novos clientes e 

fidelizar os antigos e c) Avaliar se a qualidade no atendimento e o relacionamento 

empresa-cliente contribuíram para a satisfação do cliente e para a fidelização junto  

à empresa. 

Para o desenvolvimento do referencial teórico foi feito uma pesquisa 

bibliográfica com levantamento de dados que abordam o tema, tais como livros, 

trabalhos de conclusão de curso, revistas, artigos científicos e pesquisa de campo. 

 O presente trabalho se desenvolve em quatro capítulos que buscam 

respostas sobre o problema que norteou a pesquisa que é saber como a agência de 

viagem CVC de Icaraí, Niterói se relaciona com seus clientes antes da venda, 

durante e no pós venda no que diz respeito ao atendimento. 

O primeiro capítulo traz uma breve contextualização do turismo e das 

agências de viagens, bem como sua conceituação e nomenclatura, tipologia, suas 

principais funções e um breve apanhado sobre as inovações tecnológicas que 

acabam influenciando no agenciamento. 

O segundo capítulo apresenta o tema da qualidade no atendimento, 

destacando como deve ser feito esse atendimento, os benefícios de um bom 

atendimento, bem como as ferramentas de marketing que auxiliam na obtenção 

dessa qualidade. Ainda discute os benefícios do marketing de relacionamento, o 

comportamento do consumidor, a qualidade percebida pelo cliente e sua satisfação 

com o atendimento recebido e a fidelização desse cliente como resultado da 

qualidade. 

Já o terceiro capítulo aborda a cidade onde está localizada a agência de 

viagem CVC que é o objeto deste estudo, tais como, sua localização, a 

caracterização da cidade, o bairro de Icaraí e as agências de viagens presentes no 

bairro. 

O quarto capítulo trata da metodologia do trabalho. É apresentado o caminho 

metodológico seguido para o estudo do tema proposto: o método adotado, o tipo de 

pesquisa, a técnica de coleta e análise dos dados, a unidade de investigação e os 

resultados da pesquisa.  
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 Por fim, são apresentadas as considerações finais com uma síntese dos 

resultados obtidos, as principais contribuições do trabalho e ideias para futuras 

pesquisas deste tema de qualidade no atendimento.
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TURISMO E DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS 

 

 Este capítulo tem como objetivo contextualizar o turismo nos dias de hoje, 

bem como destacar sua concepção e definição, além de conceituar e caracterizar as 

agências de viagens no cenário atual e mostrar seu posicionamento no mercado 

turístico brasileiro diante das inovações tecnológicas e da legislação em vigor. 

 

1.1 AS AGÊNCIAS DE VIAGENS NO CENÁRIO TURÍSTICO 

 

 O turismo é uma atividade que está em constante expansão e segundo 

Cooper, Hall e Trigo (2011) a extensão das atividades turísticas em termos globais e 

o número de pessoas que viajam confirmam o turismo como um dos grandes 

propulsores da economia mundial. Para confirmar o que foi dito pelos autores, no dia 

13 de dezembro de 2012 a Organização Mundial do turismo – WTO celebrou um 

fato inédito: a viagem do bilionésimo turista pelo mundo no período de um ano.1 Isso 

mostra como a atividade turística cresceu e tem atraído, cada vez mais, pessoas ao 

longo dos anos. Para Pelizzer e Scrivano (2005) a promoção e o constante 

crescimento do turismo no Brasil e no mundo, são decorrentes do rápido progresso 

da economia e das comunicações e consequentemente da prosperidade e sucesso 

de ambos. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR)2, 

em 2009, o turismo no Brasil movimentou mais de R$ 103,7 bilhões, o que 

representa algo em torno de 3,5% do Produto Interno Bruto - PIB nacional e as 

empresas do setor de turismo obtiveram um faturamento de R$59,9 bilhões em 

2011, aumentando em média 18,3% em relação ao ano anterior3. Esses dados 

mostram como o turismo tem se expandido nos últimos anos e a importância de se 

investir mais nesse setor e capacitar mão de obra para que continue crescendo e 

oferecendo um serviço de qualidade a seus clientes. 

                                                           
1
 Disponível em: http://1billiontourists.unwto.org/. Acesso em: 22 de Jan 2012. 

2
  Disponívem em: 

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/export/sites/default/dadosefatos/outros_estudos/estudos_ibge/dow
nloads_estudos_pesquisas_IBGE/Estudo_Economia_do_Turismo_x_Uma_Perspectiva_Macroeconxmica_-
_2003-2009.pdf 
3
 Disponível em: 

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/geral_interna/noticias/detalhe/20120822.html. Acesso 
em: 20 de Out. 2012. 

http://1billiontourists.unwto.org/
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/geral_interna/noticias/detalhe/20120822.html
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Cooper, Hall e Trigo (2011) afirmam que embora o turismo esteja inserido no 

setor de serviços não significa que ele lide somente com o intangível, pois a área 

envolve também produtos tangíveis como a gastronomia, o conforto das instalações 

hoteleiras, dos meios de transportes, a arquitetura dos espaços etc. Então o turismo 

é formado por infraestrutura física e serviços e o que o turista compra é a 

experiência que esses recursos poderão oferecer e não a infraestrutura em si. 

 Por meio da prática do turismo é possível conhecer diversas culturas até 

mesmo as mais inusitadas, e o turismo proporciona o intercâmbio cultural entre 

diversas pessoas de diferentes etnias, religião, posição social etc. O turismo pode 

aumentar a quantidade de empregos, o investimento nas cidades, melhorar a 

qualidade de vida de quem mora nas localidades. Pode proporcionar um lugar 

agradável e seguro pra quem deseja conhecê-la e também movimenta grande parte 

da economia de um país. 

O artigo 2° da Lei Geral do Turismo n° 11.771/08, de 17 de Setembro de 2008 

(BRASIL, 2008, p. 1) considera o turismo como “atividades realizadas por pessoas 

físicas durante viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por 

um período inferior a 1 (um) ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras”. Desta 

forma, percebe-se que o turismo pode está presente em vários momentos da vida 

das pessoas, seja no lazer, negócio, saúde ou qualquer outro, desde que esteja 

dentro do conceito estabelecido.  

O turismo é um fenômeno social, pois lida diretamente com seres humanos 

que têm sonhos, desejos e vontades próprias e por isso é um fenômeno complexo e 

também envolve diversos aspectos como a geografia, a economia, a sociologia, o 

transporte entre outros. Segundo Dantas (2008) o turismo compreende 

essencialmente o homem, o espaço e o tempo e por isso esse fenômeno é 

considerado preponderantemente social. 

O turismo também pode ser visto na perspectiva econômica e conforme 

observa Dantas (2008), Schüller foi o pioneiro a colocar o turismo na perspectiva 

econômica, em 1910. Beni (2001) apud Dantas (2008, p.4) diz que o turismo é “a 

soma das operações, principalmente de natureza econômica que estão diretamente 

relacionadas com entrada, permanência e deslocamento de estrangeiros para dentro 

e para fora de um país, cidade ou região”. 

De acordo com Dados detalhados (2012) foi feito um estudo no ano de 2011, 

encomendado pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e a 
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Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) onde foi constatado que 48,4% 

dos visitantes estrangeiros no Brasil são formados por sul-americanos e em segundo 

lugar estão os europeus com 29,8%. A pesquisa revela também o perfil 

socioeconômico dos turistas, as características das viagens e a avaliação dos 

serviços e equipamentos turísticos do Brasil. O segmento de negócios, eventos e 

convenções cresceu 9,8%, e dos 5,4 milhões de turistas estrangeiros que 

desembarcaram no Brasil em 2011, 1,4 milhão vieram em viagens de negócios. Os 

destinos que mais receberam turistas internacionais foram São Paulo (26,5%), Rio 

de Janeiro (24,9%) e Foz do Iguaçu (11,4). Segundo a referida pesquisa os serviços 

foram, em geral, bem avaliados e a hospitalidade e a gastronomia ganharam 

destaque pela avaliação positiva de respectivamente 97,6% e 95% dos 

entrevistados.  

Dentro dessa perspectiva de deslocamentos e permanências que o turismo 

provoca, as agências de viagens surgiram para facilitar a comercialização dos 

produtos turísticos e intermediar entre as empresas turísticas e os consumidores.  

Para Braga et al (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. 

 

 Tomelin (2001) faz um breve detalhamento histórico (Figura 1) sobre o 

desenvolvimento das agências de viagens, iniciado por Thomas Cook a partir do 

século XIX: 

 

 

                                  Século XIX                                          Século XX                    Século XXI 

1841                 1872           1876          1892          Final do século       Década de 90          2000/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiro re- 

gistro de fun- 

ção profis- 

sional do a 

gente de via 

gem através 

da intermedi- 

ação remune- 

rada– Thomas  

Cook                                                        

    

Inauguração 

da primeira   

agência de 

viagens fora 

da Europa - 

Thomas 

Cook and 

Son                           

Inauguração 

da segunda 

agência de 

viagens na 

Europa 

(Bélgica) de 

nominada 

La 

Campagnie 

des 

Wagons-

Lits.                                   

Registro de 

quase 500 

agências 

de viagens 

no mundo.                     

Primeiras agências 

registradas oficial- 

mente no Brasil 

como prestadoras 

de serviços 

específicos.                       

Fusão da primeira 

agência de Thomas 

Cook and Son – 

Carlson  Wagonlits- 

mantendo-se a 

maior corporação 

de viagens e 

turismo.                 

Crise nas agên- 

cias de viagens e 

turismo pelo fenô- 

meno da desin- 

termediação, re- 

fletido no profis- 

sional agente de 

viagens. 
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Figura 1 – Linha do tempo da evolução da atividade de agenciamento de viagens e turismo. 
Fonte: Tomelin (2001, p. 19). 

 

 Thomas Cook é lembrado como pai do agenciamento por suas grandes 

conquistas e desenvolvimento do turismo, conseguiu dominar todo o mercado inglês 

e expandiu-se também por toda Europa e América. Thomas Cook faleceu em 1892 e 

“na data de seu falecimento sua agência era a mais importante das quase 500 

outras concorrentes já existentes no mundo” (TOMELIN, 2001, p. 20). A partir do 

século XX as primeiras agências de viagens começaram a registrar-se oficialmente 

no Brasil e também houve a fusão da primeira agência de Cook, a Thomas Cook 

and Son com a Carlson Wagonlits que se manteve como a maior corporação de 

agência de viagem. No século XXI começou a crise das agências de viagens pelo 

fenômeno da desintermediação que refletiu no perfil do profissional do agente de 

viagem e mais tarde houve a tendência da reintermediação e a busca pelo resgate 

do status de consumidor nos moldes de Thomas Cook. 

 Para Pelizzer e Scrivano (2005) as agências de viagens são empresas de 

turismo cujas organizações comerciais têm como principal função serem 

intermediárias ou mediadoras dos serviços turísticos. Pela Lei Geral do Turismo as 

viagens “devem gerar movimentação econômica, trabalho, emprego, renda e 

receitas públicas, constituindo-se instrumento de desenvolvimento econômico e 

social, promoção e diversidade cultural e preservação da biodiversidade”. (BRASIL, 

2008, p. 1). O turismo além de promover prazer e diversão pra quem o procura deve 

gerar renda para o país, trabalho para a população além de contribuir para o 

intercâmbio cultural e preservação das comunidades receptoras. 

As agências de viagens servem como intermediadoras entre os clientes e os 

prestadores de serviços e são distribuidoras dos serviços turísticos. Elas são 

Primeira agên- 

cia de viagem 

registrada no 

mundo – 

Thomas Cook 

and Son.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Morre Thomas 

Cook, sendo 

ainda sua 

agência a mais 

importante no 

mundo.                                                                                    

Primeira agência 

virtual Carlson 

Wagonlit Travel 

(pertencente ao 

grupo da La Com 

pagnie des 

Wagons Lits), que, 

em 1993, já era a 

maior rede de 

agências do 

mundo.                                

Tendência de re- 

intermediação e 

resgate do status 

de consumidor nos 

moldes de 

Thomas Cook, 

atualizado. 
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responsáveis por intermediar todo o processo dos serviços até chegar ao 

consumidor final que é aquele que adquire o produto. São incumbidas também de 

atender o cliente com qualidade de modo que compreenda seus desejos a fim de 

suprir suas necessidades. 

 

1.2 CONCEITO E NOMENCLATURA 

 

 O presente trabalho utilizará a nomenclatura “agência de viagem” para todos 

os tipos de agências que elaboram e vendem os serviços e produtos turísticos, 

entretanto manterá, assim, a citação original dos autores e estudiosos citados nesse 

trabalho. 

 De acordo com o artigo 27º da Lei Geral do Turismo “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). 

 A Lei Geral do Turismo (BRASIL, 2008, p. 14) caracteriza as atividades de 

intermediação das agências de viagem como “a oferta, a reserva e a venda a 

consumidores de um ou mais dos seguintes serviços fornecidos por terceiros.” A 

seguir serão apresentados os serviços citados: 

 
I – passagens; 
II – acomodações e outros serviços em meios de hospedagem; e 
III – programas educacionais e de aprimoramento profissional. 
 

 A referida Lei também estabelece outras atividades complementares que 

podem ser executadas pelas agências de viagem: 

 

I – obtenção de passaportes, vistos ou qualquer outro documento 
necessário à realização de viagens;  
II – transporte turístico; 
III – desembaraço de bagagens em viagens e excursões; 
IV – locação de veículos;  
V – obtenção ou venda de ingressos para espetáculos públicos, artísticos, 
esportivos, culturais e outras manifestações públicas; 
VI – representação de empresas transportadoras, de meios de hospedagem 
e de outras fornecedoras de serviços turísticos; 
VII – apoio a feiras, exposições de negócios, congressos, convenções e 
congêneres; 
VIII – venda ou intermediação remunerada de seguros vinculados a 
viagens, passeios e excursões e de cartões de assistência ao viajante; 
IX- venda de livros, revistas e outros artigos destinados a viajantes; e 
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X- acolhimento turístico, consistente na organização de visitas a museus, 
monumentos históricos e outros locais de interesse turístico. 
 

 Petrocchi e Bona (2003, p. 11) afirmam que as agências de turismo são: 

 

[...] organizações que têm a finalidade de comercializar produtos turísticos. 
Elas 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. 
 

 Segundo a Organização Mundial do Turismo - OMT as agências de turismo 

podem ser conceituadas como: 

 

[...] empresas de serviços, e sua 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) 

 

 

 Beni definiu de uma forma mais detalhada o que seriam as agências de 

turismo: 

 

[...] sociedade que tem por objetivo exclusivo a venda comissionada ou a 
intermediação remunerada de passagens individuais ou coletivas, passeios, 
viagens e excursões, intermediação remunerada na reserva de alojamento, 
recepção, traslado, transferência e assistência especializada ao turista, 
operação de viagens e excursões, individuais ou coletivas, compreendendo 
a organização, contratação e execução de programas, roteiros e itinerários, 
credenciamento de empresas transportadoras e empresas de hospedagem 
para emissão de bilhetes, vouchers e outras prestações de serviços 
turísticos, divulgação pelos meios adequados, inclusive propaganda e 
publicidade, de todos esses serviços. Preveem ainda, o encaminhamento 
para obtenção e legalização de documentos para viajantes; reserva e 
venda, mediante comissionamento, de ingressos para espetáculos públicos, 
artísticos, culturais, transporte turístico de superfície, desembarque de 
bagagem nas viagens e excursões de seus clientes, agenciamento de 
cargas, prestação de serviços para congresso, convenções, feiras e eventos 
similares e operações de câmbio normais. (BENI, 1998, p. 182 apud SILVA 
(2008) 
 

  

 Percebe-se que a agência de viagem pode ser entendida de diversas formas, 

mas o que se ressalta é que ela é uma intermediadora dos serviços turísticos entre 

clientes e fornecedores e pode oferecer diferentes serviços e produtos ao gosto do 

cliente. Ela também oferece assessoramento ao cliente na escolha do melhor 

serviço de acordo com seus desejos e necessidades. 



20 

 

  

1.3 TIPOLOGIA MERCADOLÓGICA 

 

 Como visto anteriormente, as agências de viagens possuem diferentes 

conceitos e como o turismo é muito segmentado as agências possuem uma grande 

quantidade de oportunidades para se adequar ao mercado que deseja atuar. 

Petrocchi e Bona (2003) ressaltam que a concepção de agência seria consequência 

da escolha de determinados nichos de mercado, combinado com os produtos que 

têm a probabilidade de se ajustar as necessidades de determinado público alvo, ou 

então, da forma inversa comercializando certo tipo de produto e assim buscar os 

nichos de mercado que se identificariam com esse produto. 

 Desta forma, os mesmos autores supracitados dividem de forma geral as 

agências de viagens em três tipos: Agências corporativas, agências generalistas e 

agências especializadas. 

 As agências corporativas são “focadas no mercado das empresas, vendem 

principalmente passagens aéreas e reservas de hotéis para organizações e 

executivos” (PETROCCHI; BONA, 2003, p.152). Para os dois autores citados, esse 

tipo de agência é muito ambicionado no negócio das agências de viagens e por isso 

é muito concorrido. 

 As agências generalistas, como o nome já diz, atuam na comercialização de 

produtos turísticos em geral, como de lazer, negócio ou qualquer outra modalidade 

do interesse do cliente. Essa agência atua no mercado nacional e internacional e 

seu objetivo é atender às necessidades dos seus clientes. 

 A agência de viagem pesquisada, a CVC, pode ser inserida na classificação 

de agência generalista, pois ela não atua em um mercado especializado e sim no 

mercado geral, oferecendo serviços e produtos de diversos destinos nacionais e 

internacionais. A CVC atende um público bem diversificado que vai desde negócios 

até o lazer e busca atender as necessidades dos seus clientes com diversos pacotes 

que abrangem todos os gostos. 

 As agências especializadas atuam em um nicho de mercado determinado e 

especializam-se em um tipo de grupo. Essas agências se especializam em 

determinados destinos ou produtos, como os especializados na Disney World, ou em 

turismo ecológico, intercâmbio e vários outros segmentos do turismo. 
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 Um exemplo de agência especializada é a operadora Designer Tours que é 

especializada em luxo, conceito e charme e está no mercado há 25 anos. Segundo 

Euryco (2012) uma de suas diretoras diz que em todos esses anos a Designer Tours 

foi buscando novidades, e a característica dessa operadora é justamente a de ter 

roteiros inovadores, sempre investindo em diferenças e muitas opções para os 

clientes. Dar sempre algo a mais ao cliente é também uma de suas características, 

pois segundo a diretora “o cliente gosta, alardeia este mimo e sempre fica muito 

satisfeito, retornando com elogios e propagando nossos serviços” (EURYCO, 2012, 

p. 32). 

 Tomelin (2001) apresenta uma classificação mais detalhada das tipologias de 

agência de viagem. O autor afirma que do ponto de vista teórico-prático, diversos 

profissionais ligados ao agenciamento apresentam diferentes tipologias das 

empresas. Deste modo, ele adota a classificação básica sugerida por Acerenza 

(1992) que contempla os três tipos principais de empresas do setor de viagens mais 

próximas do que existe no mercado mundial e o autor também acrescentou outras 

três tipologias por conta da necessidade de mercado, experiência própria e 

contribuição de outros autores.  

 Na figura 2, encontram-se as três tipologias definidas por Acerenza (1992) e 

as outras três adicionadas posteriormente por Tomelin (2001): 

 

 

 

 

Agência de  

Viagens Detalhistas 

(Acerenza, 1992) 

Essas empresas não elaboram seus próprios 
roteiros. Revendem viagens com roteiros 
preestabelecidos tipo “pacotes” que são 
organizadas por empresas maioristas ou 
operadoras de turismo. Podem optar em 
trabalhar com segmentos de mercado 
diferentes além de atender o público em 
geral, especializando-se, por exemplo, no 
atendimento de contas correntes, grupos, 
convenções, intercâmbio e outros. 

 

 

Agências de  

Viagens Maioristas 

(Piñole, 1989; Acerenza, 1992) 

Essas empresas têm como objetivo principal 
a confecção de programas de viagens 
organizados ou “pacotes” que são 
repassados às agências detalhistas para a 
venda ao consumidor final. Normalmente, as 
agências maioristas não vendem diretamente 
ao público, mas em alguns casos isso pode 
acontecer. 

 

 

 

Agências de  

A principal diferença entre uma maiorista e 
uma agência tour operators é que esta última 
opera seus próprios equipamentos ou 
subcontração de operadores terrestres locais. 
Outra diferença é a de que uma agência 
operadora de turismo vende seus produtos às 
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Viagens Tour Operators  

(operadoras de Turismo) 

(Piñole, 1989; Acerenza, 1992) 

agências detalhistas e ao público geral 
através de seus escritórios locais. É 
importante salientar que, no Brasil, as 
agências de viagens maioristas e operadoras 
de turismo se confundem empregando as 
mesmas funções operacionais tanto para as 
agências maioristas quanto para as 
operadoras. 

 

 

Agência de Viagens  

Receptivas (Piñole, 1989;  

Gazeta Mercantil, 2000) 

São agências voltadas especificamente para 
o turismo receptivo. São muito comuns nos 
principais destinos turísticos do país, como na 
região Nordeste. As agências de receptivo 
prestam serviços para as operadoras de 
turismo e as demais agências de viagem por 
meio do oferecimento ao turista de uma gama 
variada de serviços como tranfers, city tours e 
assessoria ao turista enquanto ele estiver no 
destino da viagem. 

 

Agências de Viagens 

e Turismo Consolidadoras 

 (Tomelin, 2000) 

São empresas de turismo classificadas junto 
à Embratur como agência de viagens e 
turismo e têm, como função, a consolidação 
de serviços junto às transportadoras aéreas 
repassando bilhetes (TKT’S) às agências que 
não possuem credenciais para este fim, 
porém essa terminologia ainda necessita ser 
discutida. 

 

 

 

Agências de Viagens 

 e Turismo Escola 

(Tomelin, 1995) 

São empresas-laboratórios de instituições 
educacionais de cursos superiores de 
Turismo, legalmente constituídas no mercado 
de viagens, classificadas junto à Embratur 
como agências de viagens ou agências de 
viagens e turismo, que desenvolvem ações 
didático-pedagógicas e operacionais a fim de 
atender as necessidades de ensino-
aprendizagem para o desenvolvimento de 
habilidades e competências profissionais do 
egresso como agente de viagens. 

 
Figura 2: Exemplo de tipologia do setor de viagens adaptada ao mercado brasileiro. 
Fonte: Tomelin (2001, p.24). 
 

 De acordo com as tipologias apresentadas por Tomelin (2001) a CVC está 

inserida na tipologia de Agências de Viagens Tour Operators, ou operadoras de 

turismo, pois ela se encaixa na definição apresentada. A CVC opera com seus 

próprios equipamentos ou subcontração de operadores terrestres locais e além de 

operar seus produtos ela também vende para outras agências e para o público em 

geral. 

 A figura 2 apresenta uma visão mercadológica das agências de viagem e as 

diversas tipologias nas quais podem estar inseridas. Por meio delas é possível 

perceber como é formado o mercado das agências de viagem nos dias de hoje e as 

diferentes funções que cada uma delas pode desempenhar.  
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1.4 PRINCIPAIS FUNÇÕES DA AGÊNCIA DE VIAGEM 

 

 A agência de viagem ajuda e auxilia seus clientes na escolha de seus 

produtos e serviços, Braga et al (2008, p.11) especificam essa função na citação 

abaixo: 

 

a agência de turismo desempenha [...] uma função de assessoria ao 
público, pois pesquisa filtra e classifica as informações, cumprindo papéis 
de facilitadora para a população em geral e de intermediária entre empresas 
turísticas e consumidores. 

 

 Para Petrocchi e Bona (2003, p.149) deve-se “atender os consumidores, 

oferecendo soluções para suas necessidades de transporte, acomodação, lazer, 

trabalho, entre outras, escolhendo os produtos/serviços mais indicados às 

necessidades e características de cada cliente”. Ou seja, as agências de viagens 

têm a função de filtrar essas informações e oferecer ao cliente o que melhor lhe 

atende, conforme apresentado na figura 3: 

 

Operadoras Cias aéreas Hotéis Locadoras Restaurantes Seguros 

 

  

 

 

  

 

 

 

         

Figura 3: O papel das agências de viagens 
          Fonte: Petrocchi e Bona (2003, p.149) 
 

 Para Braga et al (2008) a função principal de uma agência de viagem é a 

intermediação, da qual derivam outras funções como a informação e o 

assessoramento ao cliente, e até mesmo a organização de todo tipo de atividade 

relacionada ao setor de viagens e turismo e a elaboração de seus próprios produtos 

turísticos. 

Agência de             

Viagem 

MERCADO FINAL 



24 

 

 As atividades desenvolvidas pelas agências de viagens são a comercialização 

de passagens aéreas, reservas de hotéis, aluguéis de veículos, seguros viagens. 

Elas prestam, também, serviços relativos à documentação de viagens, câmbio, 

ingressos para eventos e shows, organizam e vendem pacotes nacionais e 

internacionais, além da promoção. (PETROCCHI; BONA, 2003) 

   A agência atua como o elo entre o cliente e os fornecedores dos produtos 

turísticos. Desta forma, a agência faz a intermediação da venda desses produtos 

após os clientes terem tomado a sua decisão de compra. Essa intermediação pode 

ser visualizada na figura 4: 

 

 

 

  

 

  

   

 

  

Figura 4: A intermediação da agência 
Fonte: Petrocchi e Bona (2003, p.148) 
 

 Por meio da figura 4 entende-se como é feita a intermediação da agência de 

viagem entre os fornecedores de diversos produtos e serviços com os clientes. A 

agência dá as informações necessárias e oferecem os serviços que atendam os 

desejos e necessidades do cliente, e depois da decisão de compra a agência vende 

esses produtos e serviços para o cliente. 

 Deste modo, percebe-se que a função básica das agências de viagens é a de 

promover a intermediação do consumidor final com os fornecedores de produtos 

turísticos a fim de oferecer produtos e serviços que se adaptem ao gosto e 

necessidades dos clientes, assessorá-los acerca das melhores opções e também a 

operação e promoção desses produtos turísticos. 
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1.5 AS AGÊNCIAS DE VIAGENS E AS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 

 

 A partir do final do século XX houve uma explosão da tecnologia e dos meios 

de comunicação, e a chegada da internet como uma nova ferramenta de acesso às 

informações se transformou em um grande desafio para o setor de viagens. Essa 

mudança surte efeito principalmente no perfil do agente de viagem que deve 

resgatar do passado a essência do consultor de viagem de Thomas Cook, passando 

confiabilidade no atendimento e nos serviços e sendo o responsável pela relação 

com o cliente. 

 O desenvolvimento da tecnologia começou a interferir no cotidiano das 

pessoas, aproximando fronteiras e possibilitando o contato de tudo e todos de forma 

interativa e em tempo real, revelando no exato momento o que está acontecendo em 

várias partes do mundo, constituindo assim a sociedade da informação. (BRAGA et 

al, 2008).  Trigo e Netto comentam sobre essa sociedade da informação: 

 

O desenvolvimento das novas tecnologias de telecomunicações, 
expressando na internet uma de suas maiores possibilidades, tornou 
possível uma organização de negócios e de troca de informações em escala 
global que facilitou ainda mais os acessos para milhares de pessoas. 
Informações em maior escala, com maior rapidez e mais baratas – aí está o 
arcabouço da chamada sociedade de informação, uma das facetas das 
sociedades pós-industriais. (TRIGO; NETTO, 2003, p. 30 apud BRAGA et 
al, 2008, p. 105). 
 

 Tomelin (2001, p.69) traduz a internet como ferramenta e como ambiente:  

 

 é ferramenta por possibilitar a conectividade entre computadores 
ultrapassando limites geopolíticos (GHISI, 2001); 

 é ambiente por apresentar uma interface de comunicação que reage 
a tecnologia da multimídia com imagens, sons e dados (GHISI, 
2001 apud TOMELIN, 2001, p. 69) 

 

 Tomelin (2001) ainda relata que o fenômeno da internet está mudando 

grandemente a maneira dos seres humanos se comunicarem e sua influência 

aumenta a cada dia, com novas invenções e funcionalidades. 

 Cooper, Hall e Trigo (2011) mostram a influência da internet no turismo 

contemporâneo: 

 

A internet influenciou todos os aspectos do negócio do turismo 
contemporâneo e mudou a cultura e o comportamento em relação a como 
as pessoas compram, buscam e se comunicam. Ela conecta empresas, 
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clientes e governos com custo baixo e sem restrições de tempo ou de 
espaço, sendo uma ferramenta de marketing para quebra de paradigmas 
porque tem vantagens significativas sobre a mídia de comunicação 
tradicional, como alcance, baixo custo, riqueza, velocidade de comunicação 
e interatividade. (p. 60) 
 

 Para Petrocchi e Bona (2003) a internet como um novo canal de distribuição 

dos produtos turísticos, tem afetado a função de intermediadora das agências de 

viagens. Para os autores sempre existiu essa relação dos consumidores com os 

fornecedores de forma direta, porém com a explosão da internet essa relação se 

estreitou ainda mais.  

  Petrocchi e Bona observam como a internet contribui para o processo de 

desintermediação: 

 

As empresas fornecedoras de produtos turísticos, na base da cadeia 
produtiva, são as que mais vêm investindo no desenvolvimento de negócios 
on-line. Seus objetivos são eliminar os custos da intermediação de vendas, 
justamente o negócio das agências de viagem. (2003, p. 80) 

  
 

 Como visto anteriormente, as agências de viagem têm a principal função de 

ser intermediadora entre os clientes e serviços/produtos turísticos, ou seja, ela é o 

principal canal de mediação dos consumidores com os distribuidores desses 

serviços. Deste modo, a agência possibilita o relacionamento dos diversos 

segmentos com o cliente e esse processo é caracterizado como intermediação. 

Porém, além desse processo de intermediação existe também o processo de 

desintermediação que é justamente o contrário, não existe o relacionamento do 

turista com a agência, e as negociações são feitas diretamente com os prestadores 

de serviços sem precisar da mediação da agência.  

 Segundo Braga et al (2008) o processo de reintermediação surgiu para 

resolver os problemas ocasionados pelo processo de desintermediação, já que as 

agências precisavam buscar soluções mercadológicas para sair da crise que se 

encontrava, então buscaram alternativas e se vincularam à empresas maiores para 

se fortalecerem, passando, assim, para um outro processo que é o de 

reintermediação. Tomelin (2001) acrescenta que a partir da reintermediação houve 

indicadores de tendências irreversíveis de sobrevivência e adaptação no mercado, 

como fusões de agências de viagens, redes, franquias, agências virtuais e outros, 

até mesmo por causa do comissionamento e da internet. 
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Braga et al (2008) afirmam que os processos de desintermediação e 

reintermediação no mercado turístico se tornaram evidentes com a chegada da 

internet, pois dessa forma os consumidores conseguem um acesso maior aos meios 

de comunicação virtual e digital, com o aprimoramento e maior desenvolvimento 

dessa tecnologia aplicada às atividades operacionais dos serviços turísticos e 

também a descaracterização dos processos de parceria entre fornecedores e 

agências de viagem. 

Para Tomelin (2001), a desintermediação é uma tendência contrária à 

intermediação, pois as agências de viagem deixaram de praticar o que já era 

convencional no mercado das agências de viagem e turismo: “mediar a negociação 

do produto turístico colocando-se como prestadora de serviços entre os provedores 

de transporte/hospedagem/serviços receptivos complementares e os consumidores 

de viagens – seus clientes. “ (TOMELIN, 2001, p. 85). Para o mesmo autor, o final 

do século XX e início do século XXI foram um marco para as agências de viagens, 

pois começou a surgir à tendência da desintermediação e isso significava a 

instabilidade da função básica da agência de viagem. 

Entretanto, a internet não veio para acabar com as agências de viagens e sim 

auxiliá-las como uma nova ferramenta agregadora de valor, pois a internet pode ser 

um forte aliado na facilitação da comunicação do cliente com a agência e vice-versa 

e se bem usada pode ajudar na divulgação da agência de viagem e 

consequentemente na tomada de decisão do cliente quanto uma ou outra agência.  

Strucchi (2012) afirma que para o Vice- Presidente de Relações 

Internacionais da Associação Brasileira das Agências de viagem Nacional, Leonel 

Rossi, a discussão sobre a extinção da profissão do agente de viagem já foi 

superada. Ele destaca que as compras pelos canais online vão continuar e o agente 

também, tendo o papel de oferecer sua experiência e segurança. Rossi afirma que 

“as pessoas compram passagem e podem até reservar hotéis pela internet, mas a 

venda de pacotes turísticos por esse canal é mais difícil, não passa de 3%”. 

(STRUCCHI, 2012, p 10). Para o vice-presidente, ainda é interessante para o turista 

sentar na frente do agente de viagem e conversar, e em frente ao computador isso 

não é possível. 

Tomelin (2001) comenta sobre a internet no mercado das agências de 

viagens: 
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[...] o ambiente Internet tem vantagens e limitações em seu uso. 
Predominantemente, sem dúvida, contribui decisivamente para a prestação 
de serviços empresariais das agências de viagens e turismo, para a 
prestação de serviços de consultoria do agente de viagens e, diretamente, 
ao consumidor final (no papel de internauta comprador) ou, ainda, na 
posição de cliente de um agente ou uma agência – quando é internauta 
apenas para buscar informações e tomar decisões conjuntas.”( p. 71) 

 

 

O autor supracitado mostra que a internet tem suas vantagens e limitações, 

porém a sua existência não quer dizer que deixará de existir o papel do agente de 

viagem, pelo contrário, ela pode contribuir para a prestação dos serviços, servindo 

como fonte de pesquisas e consultas tanto pelos agentes de viagens quanto pelos 

clientes.  

Tomelin (2001) detalha as possibilidades de utilização da internet pelas 

operadoras de viagem, agente de viagem e pelo consumidor final/cliente (Figura 5): 

 

Operadoras de 
viagem 

Agente de viagem Consumidor 
final/cliente 

Procedimentos 

Obter informações 
de novos roteiros 
programados 
(excursões), pacotes 
turísticos e outros 
dados. 

Mesma utilização Mesma utilização  Navegar (busca) 

 Baixar arquivos 
(dowload) 

Elaborar roteiros 
programados 
(excursões), pacotes 
turísticos e outros 
dados. 

Mesma utilização Mesma utilização  Navegar (busca) 
on-line. 
 

Disponibilizar 
roteiros programados 
(excursões), pacotes 
turísticos e outros 
dados. 

Mesma utilização Disponibilizar o plano 
de viagem na home 
page pessoal, em 
lista de discussão ou 
provedor específico 
da internet. 

 Desenvolver uma 
programação 
para browser ou 
para criar link na 
web. 

 Participar da lista 
de discussão. 

Divulgar 
experiências dos 
roteiros programados 
(excursões) e dos 
pacotes turísticos de 
seus clientes. 

Mesma utilização Divulgar registros de 
viagem como fotos e 
experiências 
vivenciadas. 

 Criar links na 
web. 

 Alimentar 
formulário de 
sites específicos. 

Consultar e 
reservar on-line: 
serviços de 
provedores e 
serviços 
complementares. 

Mesma utilização Mesma utilização  Navegar (busca) 

 Preencher e 
confirmar em 
formulários. 

Participar de leilões 
de passagens aéreas 

Mesma utilização Mesma utilização  Navegar em 
sites específicos 

 Interagir em 
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tempo real. 

Vantagens:   Grande 
quantidade e 
variedade de 
informações 
específicas 
sobre variáveis e 
indicadores de 
viagem. 

Limitações:  Impessoalidade 

 Desatualização 
dos sites. 

 Tempo gasto na 
busca 

 Ergonomia do 
site que, por 
vezes, dificulta a 
pesquisa. 

 
Figura 5: Utilização da internet pelas operadoras de viagem, pelo agente de viagem e pelo 
consumidor final/cliente. 
Fonte: Elaboração própria baseada em Tomelin (2001) 
 

A figura 5 mostra as diversas maneiras de utilização da internet pelas 

operadoras de viagem, agentes de viagens e clientes. Por meio dela é possível 

verificar que a internet é uma ferramenta indispensável nos dias de hoje, tanto pela 

sua facilidade de acesso e rapidez quanto pela maneira de criar um relacionamento 

das diversas partes mesmo que de longe. Assim, a internet é uma ferramenta que 

pode ser bem aproveitada pelas agências de viagens, se souberem disponibilizar de 

forma adequada seus produtos de maneira que atraia as pessoas, e pode ser 

utilizada pelos clientes para buscar informações e disponibilizar seus registros de 

viagens para outras pessoas. 

Deste modo, muitos fornecedores da cadeia produtiva do turismo vêm 

utilizando as novas tecnologias para fazer contato direto com os clientes, por meio 

de centrais de reservas, sites próprios, redes sociais, entre outros. De acordo com 

Petrocchi e Bona (2003) as redes hoteleiras têm investido bastante na internet como 

meio direto de contato com os clientes, proporcionando aos meios de hospedagem 

de pequeno porte a descoberta na web uma mídia de fácil acesso e de baixo custo 

dispensando, assim, a intermediação das agências de viagem. Assim como as redes 

hoteleiras outros setores do turismo também estão ocupando espaço na internet 

como é o caso de locadoras de automóveis, empresas que oferecem passeios, 

Companhias Aéreas entre outros. 

Nos dias de hoje, as redes sociais também podem ser um forte aliado às 

agências de viagens para oferecer e chamar a atenção de seus produtos na rede. 

As empresas podem investir em páginas pessoais e promoção, pois isso se torna 

um meio de propaganda fácil e barata, até mesmo pela quantidade de pessoas que 

acessam diariamente essas redes.  
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Segundo Spinassé (2012), o Brasil é o quarto país do mundo com mais 

usuários de redes sociais, onde cerca de 97% dos internautas acessam sites como 

Facebook e Twitter. No ano de 2012 os brasileiros alcançaram um índice de 54,99% 

de participação no facebook, 36,75 pontos percentuais a mais do que o ano anterior 

que atingiu apenas 18,24%. Isso mostra como a participação de usuários brasileiros 

em redes sociais tem aumentado ao longo dos anos, e isso pode se tornar um fator 

fundamental para a promoção das agências de viagens que entenderem essa 

necessidade de relacionamento com os clientes em diversos meios. 

De acordo com Fernandes (2012), Guilherme Paulus, presidente do Conselho 

de Administração da CVC, afirma que “as redes sociais tem o poder de potencializar 

as ações de vendas, marketing e relacionamento” e de promover a interação entre 

os agentes de viagens e o cliente final e atraindo estes respectivos clientes para as 

compras. (FERNANDES, 2012, p.30) 

Assim, a internet tem sido um desafio para as agências de viagens, pois a 

quantidade de informações e possibilidades de negócios sem custos operacionais é 

bem diferente da estrutura de uma agência de viagem. Porém, as agências já estão 

se adaptando a essas novas tecnologias para a sua própria sobrevivência e se 

readaptando ao mercado em forma de fusão, redes, franquias ou agências virtuais 

como forma de reintermediação. (TOMELIN, 2001) 

Atualmente as agências que não oferecem serviços pela internet como 

reservas, venda de passagens, venda de hotéis, pacotes turísticos ou informações 

personalizadas, não conseguirão competir com quem já se adaptou ao mercado e 

utiliza as novas tecnologias disponíveis para o setor de turismo. O cliente está muito 

mais exigente e conectado às informações, e nesse meio sobrevive a agência que 

dispõe todas essas facilidades para seus clientes e oferece um serviço mais 

customizado e dinâmico. 
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2 A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E O RELACIONAMENTO CLIENTE-

EMPRESA 

 

 Esse capítulo tem como objetivo contextualizar a qualidade do atendimento e 

mostrar sua importância no cenário das agências de viagens, destacar os benefícios 

que o marketing de relacionamento pode trazer às agências de viagens e entender o 

comportamento do consumidor no momento da decisão de compra, assim como 

entender como a qualidade é percebida pelos clientes e os fatores que podem 

interferir nessa percepção de qualidade e na satisfação. Ainda destaca o fator da 

fidelização do cliente e a sua conceituação e a relação com a qualidade do 

atendimento. 

 

2.1 QUALIDADE DO ATENDIMENTO NAS AGÊNCIAS DE VIAGENS 

 

 O turismo lida efetivamente com a prestação de serviços e as agências de 

viagens oferecem vários produtos e serviços para a escolha de seus clientes. 

Bowersox define serviços como: Serviços ao cliente são o processo de promover 

benefícios de significativo valor agregado à cadeia de suprimentos a custos 

razoáveis. (BOWERSOX, 1966, p. 66 apud PANITIZ; BERTAGLIA, 2010, p. 13). 

 Petrocchi (2004, p. 21) esclarece que “o serviço é uma ação de trabalho ou 

uma performance que não produz um bem tangível e não resulta na posse de 

qualquer objeto pelo cliente”. O turismo apesar de ser composto por bens tangíveis 

(como a gastronomia e acomodação) e intangíveis (como os serviços), ele é 

basicamente intangível, pois o turismo constitui uma experiência para o cliente e lida 

com seu imaginário e expectativas. 

 Os serviços abrangem a cadeia como um todo, não apenas o processo de 

entrega do serviço, mas começa desde o primeiro contato com cliente. Para Kerin et 

al. apud Panitiz e Bertaglia (2010, p. 14) serviço também pode ser definido como “a 

capacidade do gerenciamento logístico de satisfazer os usuários em termos de 

tempo, confiabilidade, comunicação e conveniência (disponibilidade).”  

 Um serviço de qualidade depende efetivamente do fator humano e para que 

as agências de viagens atraiam seus clientes e esses clientes as fidelize é preciso 

oferecer um serviço de qualidade e acolher seus clientes de modo hospitaleiro. São 
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as pessoas que fazem a empresa funcionar ou fracassar e como o turismo lida 

diretamente com pessoas, são elas que farão a empresa progredir ou não. 

A agência de viagem como prestadora de serviços turísticos, deve ter como 

foco principal de seu planejamento toda a dimensão da qualidade. Petrocchi e Bona 

(2003) argumentam que a gestão da qualidade possui preceitos que hoje são 

reconhecidos pelo mundo, dentre eles existem cinco dimensões: a qualidade 

intrínseca, o custo, o atendimento, a moral e a segurança. Deste modo, esses 

autores afirmam que as agências de viagens precisam ter a qualidade intrínseca, 

tanto no seu atendimento quanto nas condições de seus serviços e produtos, ou 

seja, a qualidade deve fazer parte em tudo na empresa. Elas precisam ter também 

um custo que esteja compatível com os serviços oferecidos aos clientes.  

A dimensão de atendimento é fundamental e de extrema importância para a 

agência de viagem, pois ela está relacionada à entrega dos serviços no tempo e 

lugar certo, nas quantidades solicitadas assim como todo o processo que começa 

desde a entrada do cliente na agência, e tudo isso deve ser feito com cortesia e 

disposição para servir aos clientes. Para os referidos autores a moral deve está 

presente no ambiente de trabalho que é sério e respeitoso, tanto em relação às 

pessoas quanto em relação às legislações vigentes. E a última dimensão que é a 

segurança se refere à segurança física dos turistas e das pessoas que trabalham na 

agência, assim como a segurança dos clientes em relação aos serviços prestados 

pela agência quanto ao pagamento, recebimento, a qualidade entre outros. 

São os agentes de viagens que terão o primeiro contato com os clientes e é 

primeiramente dessa equipe de atendimento que vem a qualidade do atendimento, 

pois “atenção, disponibilidade, cortesia, compromisso, competência técnica, simpatia 

e outros fatores são elementos que são percebidos pelo cliente” (PETROCCHI; 

BONA, 2003, p. 24). Atender as expectativas dos clientes é fundamental, porém 

oferecer serviços acima do que ele espera será um diferencial para a empresa e 

também poderá ser um fator de fidelização do cliente. Pensando nisso Panitiz e 

Bertaglia (2010) sugerem na figura 6 quatro possíveis implicações para a relação 

serviço esperado versus percebido pelo cliente: 
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Relação entre resultado esperado e 
percebido 

Implicações para a empresa 

 
Esperado > Percebido 
 

 
O cliente sofre e compromete o relacionamento 
no longo prazo. 

 
Esperado = Percebido 
 

 
A empresa está fazendo apenas a sua 
obrigação. 

 
Esperado < Percebido 
 

 
Logística torna-se um diferencial e um 
componente de fidelização. 

 
Esperado << Percebido 
 

 
A empresa está queimando dinheiro. 

Figura 6: Relação entre resultado esperado e percebido de serviços ao cliente e suas implicações. 
Fonte: Panitiz e Bertaglia (2010, p. 21) 

 
 
Pela figura 6 pode-se observar que a relação do resultado esperado e do 

resultado percebido pelo cliente influencia diretamente na empresa que oferece o 

serviço, pois dependendo de como o serviço é percebido pelo cliente pode 

comprometer o relacionamento do cliente com a empresa, servindo como um 

diferencial ou até mesmo vindo a prejudicar financeiramente a empresa. Assim, a 

percepção do serviço pelo cliente pode mostrar como as empresas estão se 

portando em relação aos seus serviços e facilitar a visualização das implicações que 

elas possam vir a ter. 

Deste modo, manter um relacionamento com o cliente e atender suas 

necessidades fazem parte de um processo longo e contínuo e não fica resumido em 

apenas um único momento. De acordo com Panitiz e Bertaglia (2010) esse processo 

pode durar minutos ou até mesmo durante toda a vida útil do produto 

comercializado. Para os autores esse processo é a própria experiência do cliente 

com o produto adquirido e pode ser dividido em três fases: (1) pré-venda, (2) venda 

e (3) pós-venda. Assim, percebe-se que o atendimento ao cliente abrange um 

processo muito maior do que apenas o atendimento do cliente na agência, mas vai 

desde sua entrada na agência até a finalização do produto adquirido e isso refletirá 

no retorno do cliente e na sua satisfação. 

Segundo Panitiz e Bertaglia (2010) a fase de pré-venda é o momento que o 

cliente obtém informação sobre os produtos de seu interesse e busca maneiras de 

avaliar as opções disponíveis para então tomar a decisão de compra. Essa fase 

pode acontecer em uma loja, pela internet, por meio de uma central de 
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relacionamento ou mesmo em anúncios de jornais e revistas. Essa fase é muito 

importante, pois é nesse momento que a agência de viagem, por meio de seus 

vendedores, por internet ou mesmo por um representante comercial, deve auxiliar 

seus clientes quanto à escolha dos produtos procurando entender quais as suas 

necessidades e o que exatamente ele procura para que o cliente entenda de fato o 

produto ou serviço que irá comprar. 

A fase de venda começa no momento em que o cliente toma a decisão de 

compra e termina quando o produto ou serviço é entregue. O pós-venda acontece 

em três momentos, começa no momento que o cliente compra o produto e fica na 

expectativa da realização da mesma; durante a viagem, pois o vendedor deve ficar 

atendo para resolver qualquer problema que possa acontecer durante essa fase; e 

após o cliente voltar da viagem que é quando o vendedor deve entrar em contato 

para saber como foi a realização da mesma. Na fase de pré-venda a empresa pode 

influenciar na decisão de compra do cliente, porém nas fases de venda e pós- venda 

esta influência não existe, pois nestas fases o cliente terá a oportunidade de saber 

se suas expectativas foram alcançadas ou não ao longo da experiência da compra e 

uso do produto ou serviço.  

 Tendo em vista a importância do bom atendimento nas fases de pré-venda, 

venda e pós-venda entende-se que é preciso que os profissionais tenham além de 

qualificação profissional algumas outras características. Deste modo, Tomelin (2001) 

comenta que deve haver nos agentes de viagens e profissionais do trade turístico 

dedicação, responsabilidade e dinamismo e também estar sempre atentos às novas 

tendências do mercado para que as necessidades dos consumidores sejam 

supridas. Tomelin diz que: 

 

Dentro de um mercado competitivo e de clientes cada vez mais exigentes, 
em que os clientes são considerados como fator de sobrevivência da 
empresa determinando seu crescimento e permanência no mercado, 
satisfazê-lo implica oferecer produtos e atendimento de qualidade. (2001, p. 
27) 

 

Para Pelizzer e Scrivano (2005) o mercado de agências de viagem é 

crescente e por esse motivo acredita-se que houve uma estagnação cultural dos 

profissionais, ou seja, os empresários estavam mais interessados na obtenção de 

lucros e na promoção diante de um mercado cada vez mais competitivo que não se 

importavam com a queda da competência dos seus profissionais e com a qualidade 
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dos seus serviços. Porém, o mercado de turismo de hoje busca, cada vez mais, 

profissionais qualificados e que sejam capazes de exercer múltiplos papéis e que 

estejam em constante aprimoramento, para que oferecem serviços diferenciados e 

que se encaixem nos desejos de todos os clientes. 

 Atualmente, com as pessoas desempenhando tantos papéis ao mesmo tempo 

e com pouco tempo para desempenhar todas essas funções, há procura por maior 

agilidade e rapidez naquilo que fazem no seu dia a dia. Deste modo, como os 

agentes de viagens prestam o atendimento ao cliente, seja pessoalmente ou por 

meio de telefone ou internet, eles devem disponibilizar e agilizar as informações, 

pois essa agilidade é imprescindível no mundo informatizado, caso contrário o 

cliente pode procurar em outra agência um atendimento mais eficiente. (PELIZZER; 

SCRIVANO, 2005). 

 Pelizzer e Scrivano (2005, p.12) argumentam que “as agências de turismo 

que disponibilizarem mais rápida e eficazmente informação, conhecimento e 

conteúdo no momento de decisão de compra do cliente terão vantagem qualitativa e 

quantitativa em relação à concorrência”. Assim, percebe-se que o tempo é um fator 

importante quando se trata de decisão de compra para o cliente e que a agilidade 

está diretamente ligada à qualidade do atendimento. 

 O profissional do agenciamento precisa buscar qualificação para desenvolver 

um bom serviço e atribuir valor ao seu atendimento. Pelizzer e Scrivano (2005) 

observam que o empirismo e o achismo não tem mais espaço para quem quer fazer 

um trabalho de qualidade, e para os autores só obterão sucesso aqueles que se 

especializarem e estudarem seriamente sobre o que lidam no seu dia a dia. 

 Sendo assim, o agente de viagem deve garantir a qualidade no atendimento, 

pois é ele quem está de frente com o cliente e representando toda a empresa, mas 

para que ele ofereça um bom atendimento além de preparo e qualificação 

profissional é necessário que ele esteja satisfeito com a empresa e se sentindo em 

um ambiente agradável. Pelizzer e Scrivano comentam que: 

  

a quantidade e qualidade do trabalho executado dependem largamente do 
talento e da atitude que os empregados trazem ao trabalho, e do ambiente 
que eles encontram para encorajar o desenvolvimento pessoal e a auto 
realização. (2005, p. 26) 

 

 Deste modo, se o empregado apresenta boas atitudes ao trabalho, se ele está 

bem consigo mesmo e gosta do que faz, vai desenvolver um trabalho muito mais 
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qualificado do que quem está infeliz ou insatisfeito com a função, refletindo assim, 

seu descontentamento na forma de atender e consequentemente afetando a 

qualidade do atendimento. 

 O cliente só entrará numa agência se ele se sentir seguro e confiante e 

segundo 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 [...]”. Deste modo, se o cliente confia na 

empresa e se sente seguro e confortável durante o atendimento ele terá a qualidade 

atendida mesmo não realizando a compra no mesmo momento, o que já será um 

bom resultado para a agência que alcançou seu objetivo de oferecer um 

atendimento satisfatório e que futuramente poderá refletir positivamente com a volta 

desse cliente na agência para efetuar uma compra ou mesmo indicando-a a 

familiares e amigos. 

 Para Panitiz e Bertaglia (2010) uma boa administração da agência fará toda a 

diferença na hora do atendimento do cliente, e essa boa administração é que a 

levará a exceder as expectativas nos serviços e produtos a serem oferecidos aos 

seus clientes. As empresas precisam se concentrar não apenas nos aspectos 

relacionados ao resultado final do serviço prestado, mas também na qualidade do 

processo como um todo para garantir um resultado satisfatório para a empresa e 

principalmente para o cliente. 

 

2.2 MARKETING DE RELACIONAMENTO E CRM 

 

 Com as diversas mudanças que ocorrem no mercado turístico, nos 

concorrentes, nas ações do governo e até mesmo nos fatores sociais, políticos e 

econômicos as agências de viagens devem procurar desenvolver um 

relacionamento com seus clientes para que consiga sobreviver a todas essas 

mudanças e estreitar cada vez mais essa relação. De acordo com Braga et al (2008) 

além desse panorama de crises e instabilidades, deve-se considerar também o forte 

apelo dos fornecedores de produtos turísticos que tem oferecido facilidades de 

compra diretamente para os clientes, principalmente com a consolidação da internet 

como uma ferramenta de comercialização e isso elimina uma das principais funções 

das agências de viagens que é a intermediação de produtos turísticos, conforme 

exposto no item 1.5. 
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 Deste modo, Tomelin e Teixeira (2005) apud Braga et al (2008) destacam a 

importância de criar um relacionamento com os clientes: 

 

[...] fica evidente que as agências de viagens devem investir num modelo de 
gestão orientado para os clientes, desenvolvendo ações estratégicas e 
cultura organizacional que valorizam o relacionamento com clientes habitué 
e as parcerias com os fornecedores responsáveis pelos suprimentos de 
formatação dos produtos turísticos.(p.100). 

 

 É comum existir problemas de entendimento entre os conceitos de venda e 

marketing, assim Petrocchi (2004) esclarece que a venda enfoca nas necessidades 

do vendedor, e o marketing as necessidades do comprador. No turismo a venda se 

caracteriza pela preocupação de vender em maior quantidade os produtos e 

serviços turísticos disponíveis para que se transforme em dinheiro, e o marketing se 

preocupa na satisfação do cliente em todas as esferas da compra, desde a pré-

venda até depois da venda. 

[...]na realidade, a venda e o marketing são antíteses e não sinônimos, ou 
complementações. Haverá sempre necessidade para alguma venda. Mas o 
objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço de vender; é conhecer e 
compreender tão bem o cliente que o produto ou serviço o sirva e se venda 
por si mesmo. Do ponto de vista ideal, marketing deve resultar num cliente 
que está pronto para comprar. Tudo que se precisa então é tornar o produto 
ou serviço disponível, isto é, logística em vez de perícia em vendas, e 
técnicas em vez de promoção. (DRUCKER, 1976 apud PETROCCHI, 2004, 
p.17) 

 

 Conforme ressalta Drucker, na citação acima, a venda e o marketing são 

antíteses e não sinônimos e deste modo existe uma diferença entre eles, como 

apresentada na figura 7: 

Destino turístico: diferenças entre vendas e marketing 

VENDAS MARKETING 
 

Ênfase na estruturação da oferta turística 
 

Ênfase nos desejos dos turistas 

 
Estrutura-se a oferta, preocupando-se 

posteriormente com a sua venda 

 
Estrutura-se a oferta de acordo com a 
identificação dos desejos dos turistas 

 
Planejamento a curto prazo em termos de oferta 

e mercado do turismo 

 
Planejamento a longo prazo em termos de novas 
ofertas, mercados futuros e crescimento a longo 

prazo 

 
São focadas as necessidades de vendas 

 
São focados os desejos dos turistas 

 
Figura 7: Destino turístico: diferenças entre vendas e marketing 
Fonte: Petrocchi (2004, p. 28) 
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 O marketing é voltado para os desejos dos turistas e por isso há um 

planejamento em longo prazo, pois sua maior preocupação está em atender as 

necessidades e desejos do consumidor. A venda dá ênfase na estruturação da 

oferta do produto turístico, ou seja, o objetivo principal é vender e por isso seu 

planejamento é em curto prazo. 

 Muito se discute que conquistar um novo cliente ocasiona mais despesa do 

que manter os clientes reais, pois exige maiores investimentos do que manter um, 

por isso é importante cativar os clientes por meio de programas de fidelização e 

ações que comprovem a importância dele para a empresa, pois fica claro que um 

cliente satisfeito gera uma comunicação que é gratuita, chamada também de 

propaganda boca-a-boca, que recomenda os serviços da agência para familiares e 

amigos, o que pode resultar numa propaganda muito mais satisfatória do que 

qualquer outra. Kotler et al. (2003) apud Cooper, Hall e Trigo (2011, p. 59) declaram 

que “a satisfação do cliente é um pré requisito para a lealdade, que pode ser 

construída por meio de marketing de relacionamento.” Assim, a satisfação do cliente 

muito colabora para um futuro relacionamento empresa-cliente. 

 Deste modo, uma estratégia-chave na abordagem de marketing de Vargo e 

Lush (2004) apud Cooper, Hall e Trigo (2011) é o de estabelecer relacionamentos 

por meio de redes de marketing de uma organização. Nos dias de hoje o marketing 

de relacionamento tem desempenhado um papel cada vez mais importante e Kotler 

et al., definem marketing de relacionamento como “criar, manter e aumentar 

relacionamentos vigorosos com clientes” (KOTLER et al, 2003 apud COOPER, HALL 

E TRIGO, 2011, p. 59). 

 É importante que se entenda a diferença entre o marketing tradicional e o 

marketing de relacionamento. Kotler afirma que “Marketing é o processo social e 

gerencial através do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo que desejam e de que 

necessitam, criando e procurando valores uns com os outros” (1998 apud SILVA, 

2008, p. 31). O marketing tradicional concentra-se nos processos e no volume de 

vendas, enquanto o marketing de relacionamento enfatiza a importância da 

construção de laços mais estreitos com os clientes procurando construir, manter e 

melhorar cada vez mais o relacionamento da empresa com o cliente. 

 Cooper, Hall e Trigo (2011, p. 59) observam que o marketing de 

relacionamento se difere do tradicional em alguns aspectos: 
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 adota uma visão de longo prazo; 

 enfatiza o relacionamento, e não a negociação; 

 concentra-se na confiança, na parceria e na pesquisa de características dos 

clientes. 

 Segundo Cooper, Hall e Trigo (2011) o marketing de relacionamento se 

adaptou de maneira ideal ao novo paradigma 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” Cooper, Hall e Trigo (2011, p.59). Percebe-se que as empresas do setor 

de turismo têm construído valor no relacionamento e visto a importância de conhecer 

bem seus clientes, e uma das chaves para um relacionamento longo e satisfatório é 

identificar os diversos grupos de clientes existentes para descobrir os diferentes 

gostos e necessidades. Por meio do relacionamento é que poderá existir a lealdade 

e isso, por sua vez, gerará crescimento e lucratividade para as empresas, já que 

diminuirá os custos pela aquisição de novos clientes. (COOPER; HALL; TRIGO, 

2011). 

 Para Braido (2005) o Marketing de relacionamento toma forma por meio de 

parcerias que são estabelecidas com os clientes e todos os agentes do processo 

que influenciam na sua satisfação, bem como por meio de programas de 

relacionamento, como o Customer Relationship Management – CRM - que significa 

Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente. O CRM pode ser definido como:  

 

[...] um meio abrangente de gerenciar o relacionamento com clientes — 
inclusive com os clientes em potencial — para benefício mútuo e duradouro. 
Mais especificamente, os modernos sistemas de CRM capacitam-no a 
capturar informações relativas às interações com cliente e a integrá-las em 
toda função relacionada a cliente e ponto de dados.”

4
 

 

 Garrafoni Júnior et al. (2005, p.3) afirma que o “CRM é a administração de 

uma estratégia que envolve toda a organização com o objetivo de atender bem seus 

clientes para trazer maiores lucros a longo prazo” Ainda acerca do CRM Braido 

(2005) observa que: 

 

                                                           
4
 Disponível em: http://www.salesforce.com/br/products/what-is-crm.jsp. Acesso em: 19 de Dez.2012. 

http://www.salesforce.com/br/products/what-is-crm.jsp
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Com o CRM é possível saber quem são os clientes e quem são os melhores 
clientes, estimular as compras deles ou saber o que eles não vão comprar, 
conhecer as preferências e torná-los clientes leais, permite ainda definir 
características que definem o cliente grande ou lucrativo, predizer o que 
eles podem ou irão comprar no futuro e desta forma reter os melhores 
clientes por muitos anos. (p. 6) 

 

 O termo CRM, ou Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente, é outra 

denominação que pode ser dada ao Marketing de Relacionamento e ele é uma 

ferramenta muito importante, pois auxilia a empresa na gestão de seus clientes de 

forma mais rápida e eficaz. O agente de viagens tem em mãos todas as informações 

dos clientes para administrar na hora do atendimento, e isso ajuda na venda, pois 

nele fica registrado todo o histórico de venda que o cliente fez na loja auxiliando, 

assim, o agente na identificação de novas oportunidades de venda. Com todas as 

informações disponíveis fica muito mais fácil identificar de forma correta cada tipo de 

cliente e suas preferências. Assim, o CRM auxilia no relacionamento com o cliente e 

ajuda a criar o vínculo que é fundamental para a manutenção desse cliente, e por 

meio dele é possível transformar simples dados em informações valiosas que podem 

prever o comportamento e desejo de cada cliente. 

 O CRM ajuda a agregar valor ao atendimento, dando uma maior confiança e 

conhecimento ao agente. O objetivo principal do CRM é ajudar a criar um 

atendimento com excelência, reconhecendo as necessidades de cada cliente e 

mantendo o atendimento até a finalização da venda e o relacionamento por muitos 

anos. 

 

2.3 BENEFÍCIOS DO MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

 As ações de marketing de relacionamento entre empresas e clientes trazem 

uma série de benefícios tanto para os clientes quanto para a empresa, empregados 

e envolvidos na organização. O marketing de relacionamento permite que o 

relacionamento entre a empresa e o cliente se torne mais verdadeiro e duradouro, 

pois ele resalta a importância de se focar no cliente e atender seus desejos e 

expectativas. 

 



41 

 

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 relacionamentos pessoais em marketing. (VAVRA, 1993 
apud SILVA, 2008, p. 33) 

 

 Dos benefícios para os clientes podemos destacar que um serviço de 

qualidade e personalizado facilita na decisão de compra, pois o cliente passa a 

confiar mais na empresa ao qual se preocupou em todos os detalhes para melhor 

atendê-lo. Ribeiro, Grisi e Sabily (1999) detalham os benefícios do Marketing de 

Relacionamento para os clientes: 

 

Os benefícios do Marketing de Relacionamento para os clientes consistem 
em: (1) obtenção contínua ou periódica de serviços que são pessoalmente 
importantes e customizados às suas necessidades; (2) redução do risco da 
compra, por já conhecerem o fornecedor; (3) oferta de certo benefício social 
(status) por estarem recebendo um serviço personalizado; (4) maior bem-
estar e melhor qualidade de vida, por facilitar o processo decisório de 
compra, principalmente quando se trata de situações como adquirir um 
produto ou serviço mais complexo.(apud SILVA, 2008, p. 35) 

 

 Assim, dentre os benefícios para os clientes destacam-se a obtenção de 

serviços customizados e de acordo com suas necessidades, a redução do risco de 

compra pelo fato do fornecedor já ser conhecido, o status que a pessoa tem por 

estar recebendo um serviço personalizado, o bem-estar e uma melhor qualidade de 

vida pela facilitação no processo decisório de compra, principalmente na obtenção 

de serviços ou produtos que envolvam altos riscos financeiros e o conforto na 

viagem e sem dúvida a qualidade geral e a satisfação. 

 Em relação aos benefícios para a empresa o maior e mais importante seria a 

retenção de clientes, pois o marketing de relacionamento cria um relacionamento a 

longo prazo e tem como consequência a fidelidade dos clientes. A empresa que 

consegue administrar um relacionamento com o cliente consegue adquirir uma 

vantagem competitiva em relação à concorrência e se destaca entre elas. Além da 

lealdade do cliente, destaca-se também a lucratividade que vem como consequência 

dessa fidelização. 

 Os benefícios do Marketing também podem ser direcionados aos 

empregados, pois Gummerson (2002) apud Silva (2008) argumenta que o 
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relacionamento dentro da empresa quando se baseia em uma relação do tipo 

“ganha-ganha”, onde é possível aos empregados identificarem algum tipo de 

vantagem para si e que está recebendo algo em troca de seu trabalho, tanto 

financeiramente quanto profissionalmente, é capaz de melhorar sua performance e 

ter mais motivação no ambiente de trabalho. 

 Reichheld e Kenny (1990) mostram alguns dos benefícios do Marketing de 

Relacionamento para os empregados: 

 

Clientes satisfeitos significam empregados satisfeitos. É mais fácil para 
empregados lidar com clientes que estão satisfeitos com seu 
relacionamento com a empresa do que com aqueles que estão insatisfeitos. 
E, é claro, empregados satisfeitos tendem a permanecer na empresa. E a 
habilidade de reter empregados por longos períodos de tempo confere 
múltiplos benefícios. Um dos mais óbvios é a redução nos custos de 
contratação. O valor do treinamento e desenvolvimento é também 
proporcional à longevidade do empregado. Finalmente, empregados de 
longa-duração são usualmente hábeis a estabelecer relacionamentos 
pessoais com os clientes, entender suas necessidades e até mesmo 
impedi-los de deixar a organização, se necessário. Assim, o aumento na 
retenção de clientes leva a aumento na retenção de empregados, que 
retorna em ainda maior longevidade de clientes. (apud SILVA, 2008, p. 37) 
 

 Deste modo, percebe-se que o marketing de relacionamento contribui para a 

satisfação tanto dos clientes quanto dos funcionários, e ele também é capaz de 

melhorar o ambiente de trabalho dos empregados, pois quanto mais clientes 

satisfeitos mais harmonioso será o ambiente de trabalho. Assim, a satisfação do 

cliente contribui diretamente para a satisfação do empregado e vice-versa, pois o 

cliente que é atendido por um empregado satisfeito entende-se que maior qualidade 

terá. Então, o marketing de relacionamento ajuda na retenção de clientes e na 

manutenção de empregados mais satisfeitos, resultando numa organização mais 

bem sucedida. 

 Aplicar os conceitos de marketing de relacionamento significa oferecer um 

atendimento e serviços personalizados e voltados para a necessidade e desejos do 

cliente. Mas não somente para o cliente, pois ele abrange tanto os clientes quanto 

aos seus funcionários, fornecedores, intermediários e todos envolvidos no processo. 

Entende-se que hoje para o crescimento e fortalecimento das organizações criar e 

manter o relacionamento com os clientes estreitando essa relação contribui para a 

melhoria da imagem da empresa, assim como contribui para a percepção da 
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qualidade, ajudando assim no cumprimento de suas metas comerciais e também 

financeiras. 

 

2.4 O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 As teorias de marketing atuais estão cada dia mais direcionadas ao 

consumidor e desse modo muitas empresas têm conseguido sucesso devido à 

atitude de ir ao encontro desses clientes. Mas para um sucesso prolongado a 

empresa precisa entender o comportamento desse cliente para, assim, buscar 

alternativas que agrade e satisfaça esse cliente. O turismo tem um mercado cada 

vez mais segmentado, e é preciso que os profissionais se mostrem capazes de 

encontrar meios que identifiquem cada cliente e assim atingir o mercado que deseja. 

 Swarbrooke e Horner (2002, p. 23) afirmam que “o comportamento do 

consumidor é a chave de sustentação de toda atividade mercadológica realizada 

com o intuito de desenvolver, promover e vender os produtos turísticos”. Deste 

modo, é possível perceber que entender o comportamento do consumidor e, 

sobretudo compreender como eles tomam sua decisão de compra será fundamental 

para que a empresa no momento certo interfira no processo para obter os resultados 

desejados e entenda quem é o seu público alvo. Conhecendo-o será mais fácil 

persuadi-lo a escolher os produtos que terá sido planejado para satisfazer suas 

necessidades e anseios de maneira mais eficaz. 

 Os consumidores são influenciados em diversos aspectos na sua tomada de 

decisão, são fatores motivadores e determinantes, internos e externos. Ele pode ser 

influenciado de diversas maneiras, de acordo com o tipo de produto ou serviço que 

está adquirindo, por exemplo, a experiência de comprar uma viagem para as suas 

férias será bem diferente da experiência de comprar produtos alimentícios, assim, o 

processo de decisão da viagem demanda muito mais tempo e consideração e uma 

seleção muito mais cuidadosa, ainda mais porque normalmente viagem de férias 

compromete uma boa parte da renda. (SWARBROOKE; HORNER, 2002) 

 O comportamento do consumidor é definido por Swarbrooke e Horner da 

seguinte maneira: O “comportamento do consumidor” é o estudo das razões de 

compra dos produtos pelas pessoas, e sobre o seu modo de tomar decisões. (2002, 

p. 26) 
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 Para os referidos autores, o processo ao qual o consumidor opta por adquirir 

ou utilizar um produto ou serviço é definido como o processo de comportamento do 

consumidor. E o comportamento do consumidor foi definido por Engel, Blackwell e 

Miniard, como: 

 

O comportamento do consumidor consiste nas atividades diretamente 
envolvidas na obtenção, consumo e distribuição de produtos e serviços, 
incluindo os processos de tomada de decisão que procedem e seguem 
essas ações. (1995 apud SWARBROOKE; HORNER, 2002, p. 27). 
 
 

 Solomon já definiu o comportamento do consumidor de uma forma que 

incorpora os conceitos de necessidades e desejos do consumidor, a saber: 

 

O comportamento do consumidor é o processo pelo qual os indivíduos ou 
grupos selecionam, adquirem, usam produtos, serviços, ideias ou 
experiências, ou deles dispõem, para satisfazer suas necessidades e 
desejos. (1996 apud SWARBROOKE; HORNER, 2002, p. 27) 
 

 

 Para que o consumidor consiga satisfazer suas necessidades e desejos, é 

preciso que as empresas considerem a importância desses desejos e necessidades 

e entenda como e por que um consumidor faz determinada escolha a fim também de 

persuadi-lo a adquirir os seus produtos e serviços. Deste modo, a empresa precisa 

se inclinar para as necessidades de seus clientes e realizar pesquisas constantes 

sobre seus desejos e motivos de compra, para estar sempre atualizado do 

comportamento do seu público-alvo, até porque as pessoas mudam 

constantemente.  

 Como o comportamento do consumidor se relaciona diretamente com o 

marketing, Petrocchi (2004) comenta sobre o desafio do marketing de atingir as 

expectativas dos clientes e consequentemente sua satisfação: 

 

O desafio do marketing do turismo é assegurar que os turistas construam 
expectativas apropriadas e que o turismo e os produtos/serviços a ele 
relacionados satisfaçam essas expectativas (THE NEW ZEALAND 
TOURISM STRATEGY, 2010 – MINISTRY OF TOURISM apud 
PETROCCHI, 2004, p. 39) 

 

  

 Levitt (1986) observa a importância das empresas criarem apelo de compra 

para os consumidores: “A empresa que tiver reais preocupações mercadológicas 
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tenta criar um apelo de compra produzindo os bens e serviços que os consumidores 

desejarão comprar”. (LEVITT, 1986 apud SWARBROOKE . HORNER, 2002, p. 28). 

 Swarbrooke e Horner (2002) fazem um esquema (figura 8) adaptado de 

McDonald (1989) acerca do planejamento de marketing e da utilidade de 

compreender o comportamento do consumidor: 

 

1. Objetivos da empresa  
 

 

2. Auditoria de Marketing                 - Compreensão dos atuais consumidores e 
dos benefícios que buscam com nossos 
produtos/serviços e os da concorrência.                                       

 

3. Análise AWOT                              - Percepções de nossos produtos/serviços 
pelo consumidor e suas “USPs” 
(Proposições Únicas de Vendas) 

4. Pressupostos - Comparações com a concorrência sobre 
o exame da marca pelos consumidores. 
 -Previsões de demandas do consumidor 
possibilitarão a definição de possibilidades. 

 

5. Objetivos e estratégias de marketing               -Objetivos e estratégias gerais devem 
refletir as demandas do consumidor tanto 
agora como no futuro. Técnicas de 
segmentação serão importantes nesta 
etapa. 

 

 
6. Estimativa dos resultados esperados           

- Importância de modelos de previsão para 
demandas de consumidores. 

 
7. Identificar planos e mixes alternativos                       

- Produtos devem refletir os desejos e as 
necessidades do consumidor. 

- Promoção deve atingir clientes com 

campanhas eficazes e bem direcionadas e 
que tragam uma compreensão do                                      
consumidor. 

 

8. Programas - Importância da prática de preços de 
acordo com a procura. 
- Distribuição – importância de se 
compreender os padrões de compra do 
consumidor. 

 

9. Mensuração e revisão - Importância da pesquisa de mercado 

com respostas do consumidor. 

 
 
Figura 8: O processo de planejamento de marketing e a utilidade de se compreender o 
comportamento do consumidor. 
Fonte: McDonald (1989) apud Swarbrooke e Horner (2002)  
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 A figura 8 mostra que o marketing precisa passar por um processo de 

planejamento para conseguir atingir seu objetivo, precisa ser estudado e analisado 

com seriedade. A empresa precisa entender o comportamento do seu consumidor e 

passar por algumas fases para analisar todo o ambiente que está se inserindo para, 

então, obter resultados positivos. 

 Swarbrooke e Horner (2002) comentam que pesquisas sobre o 

comportamento do consumidor têm se concentrado mais nos processos de trocas e 

procurado obter uma perspectiva mercadológica, assim, mostraram o modelo 

desenvolvido por Solomon (1996) que sugere que o comportamento do consumidor 

envolve muitos atores diferentes e propôs algumas questões acerca do processo de 

consumo (Figura 9). 

 

                                       Perspectiva do consumidor                    Perspectiva mercadológica 

 

Questões 

pré-compra 

 

 

Questões 

relativas à 

compra 

 

 

Questões  

pós-compra 

 

 

Figura 9: Algumas sugestões que aparecem durante os estágios do processo de 
consumo. 
Fonte: Solomon (1996) apud Swarbrooke e Horner (2002, p. 75) 

 

Como um consumidor decide se 

ele necessita do produto? 

 Quais são as melhores fontes de 

informação para aprender mais 

sobre escolhas entre alternativas? 

Como se formam ou mudam as 

atitudes do consumidor para com 

os produtos? 

Quais são as pistas que os 

consumidores usam para inferir a 

superioridade de certos produtos 

em relação a outros? 

 

 
A aquisição de um produto é uma 

experiência estressante ou 

prazerosa? 

O que a compra pode dizer sobre 

o consumidor? 

De que modo fatores 

circunstanciais, como limitações 

de tempo ou apresentação das 

lojas, afetam a decisão de 

compra do consumidor? 

O produto proporciona prazer ou 

desempenha a função 

pretendida? 

Como é o produto quando 

finalmente utilizado, e quais as 

consequências ambientais dessa 

utilização? 

O que determina se um 

consumidor ficará satisfeito com 

um produto e se o comprará de 

novo? Essa pessoa contará a 

outras sobre suas experiências 

com o produto e afetará suas 

decisões de compra? 
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 Por meio do modelo apresentado anteriormente, pode-se perceber que o 

comportamento do consumidor pode ser visto através de duas perspectivas: a do 

consumidor e a mercadológica. A primeira busca entender o comportamento do 

consumidor dentro de um processo voltado para as suas necessidades e desejos, 

buscando atender suas expectativas. A segunda procura entender o consumidor no 

que diz respeito ao processo de trocas, ou seja, compra e venda. 

 Foxall e Goldsmith (1994) apud Swarbrooke e Horner (2002) ressaltam que 

esses modelos pouco significam se não houver um entendimento geral do modo de 

agir dos consumidores, e sugeriram que o comportamento do consumidor apresenta 

uma sequência de estágios de solução de problemas, como a seguir: 

 

1. desenvolvimento e percepção de um desejo ou necessidade; 

2. planejamento pré-compra e tomada de decisão; 

3. o próprio ato de compra; 

4. o comportamento pós-compra que pode levar a compras repetidas, vendas 

repetidas e remoção do produto após consumo. 

 

 Para a organização ser bem sucedida e conseguir promover ações de 

marketing que atinjam seu público-alvo é necessário conhecê-los e entender o que o 

faz comprar determinado produto em um lugar e não em outro. Entender seus 

hábitos, interesses e o que influencia sua decisão de compra é o ponto inicial de 

manter um padrão competitivo diante da concorrência e se adequar as mudanças. 

 

2.5  QUALIDADE PERCEBIDA: A SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

 

 Para conquistar o cliente é preciso despertar na mente dele a experiência de 

satisfação. Conhecê-lo para saber do que ele gosta, não gosta, deseja, ou não 

suporta é o essencial para a sobrevivência da agência, pois entender o 

comportamento do cliente é o início para conseguir a sua satisfação. Kotler define 

satisfação como: “[...] sensação de prazer ou desapontamento resultante da 
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comparação do desempenho (resultado) percebido de um produto ou serviço com as 

expectativas do cliente”. (KOTLER , 2000  apud SOUZA, 2009, p. 2) 

  De acordo com Souza (2009) as expectativas dos clientes são geradas pelas 

próprias ações de comunicação e propaganda das empresas, por meio de 

experiências anteriormente vividas e de outros clientes (propaganda “boca-a-boca”) 

e da atuação da concorrência. E sabe-se que quanto maior a expectativa do cliente, 

maior será o nível de exigência. 

 Luppa (2012) reporta uma pesquisa divulgada pela Accenture em junho de 

2011 sobre a satisfação dos consumidores brasileiros em relação aos prestadores 

de serviços em diversas áreas. Por meio dessa pesquisa notou-se que o consumidor 

brasileiro é bastante exigente: 50% dos entrevistados esperam mais dos seus 

fornecedores, 83% deles gostariam de um atendimento mais rápido, 86% 

declararam não gostar de ter que lidar com funcionários que não entendem do 

assunto e 83% declararam se frustrar quando suas necessidades específicas não 

são atendidas. Outro fator que na opinião dos pesquisados desestimula a compra é 

não conseguir ter acesso às informações que deseja ou não conseguir concluir a 

compra por qualquer um dos canais escolhidos por ele (82%). Ainda 94% dos 

entrevistados disseram ter o costume de falar sobre suas experiências negativas 

com o atendimento ao cliente com conhecidos e amigos, e a pesquisa ainda relata 

que 1/3 deles compartilham seus relatos nas mídias sociais. 

 Por meio dessa pesquisa é possível perceber que os consumidores estão 

cada vez mais exigentes e procuram um atendimento de qualidade com profissionais 

capacitados e que saibam lidar com seus problemas, desejos e necessidades. O 

rápido atendimento também é um fator importante para o cliente que busca cada vez 

mais agilidade nos processos, além de muitos deles terem o costume de relatar suas 

experiências (ainda mais as negativas) para parentes e amigos e também em redes 

sociais. 

 Para verificar o desempenho percebido pelos clientes as agências de viagens 

podem adotar os preceitos da hora da verdade, que segundo Petrocchi e Bona 

(2003) trata-se de levantar todos os momentos de interface da agência com o 

cliente, e cada um desses momentos passa a ser uma hora da verdade e integra os 

ciclos de serviços da agência. Esse ciclo de todos os serviços seria como uma 

sequência completa de eventos a que os clientes são submetidos para que sua 
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necessidade seja atendida. Deste modo, começa com uma hora da verdade e 

prossegue em várias outras relacionadas entre si, até que o cliente fique satisfeito. 

 Petrocchi (2004) comenta sobre a qualidade percebida na hora da verdade: 

 

Poderíamos dizer que a qualidade percebida é realizada no momento da 
verdade, quando o fornecedor do serviço e o turista se confrontam na 
arena. Nesse momento, eles estão, em grande parte, entregues a seus 
próprios recursos (...). São a habilidade, a motivação e as ferramentas 
empregadas pelo funcionário, bem como as expectativas e o 
comportamento do turista que, em conjunto, criarão o processo de entrega 
de serviço. (p. 57) 
 

 Todos os momentos de encontro entre o cliente e seu agente de viagem ou 

mesmo com o prestador de serviço são momentos em que os serviços são avaliados 

pelo cliente e onde é formada a opinião sobre a qualidade. A relação do cliente com 

o prestador de serviço pode gerar confiança ou não, e o bom atendimento interfere 

de alguma forma na percepção de qualidade feita pelo cliente. Panitiz e Bertaglia 

(2010) afirmam que durante o processo de execução do serviço o cliente começa a 

construir a sua percepção da qualidade, pois é um processo de experiência. O autor 

cita alguns exemplos de atributos que podem estar sendo avaliados pelo cliente 

durante o processo: 

 

 Disponibilidade – diz respeito à capacidade de atender uma demanda no 

momento e local onde ela se manifestar; 

 Consistência ou confiabilidade – diz respeito à conformidade com base na 

experiência anterior. Ausência de variabilidade no resultado do processo; 

 Responsividade – refere-se ao tempo transcorrido entre a solicitação e a 

execução do serviço. Esse atributo é particularmente importante para 

avaliação dos processos logísticos que compõem o serviço ao cliente; 

 Flexibilidade – ser capaz de mudar e adaptar a operação, devido a mudanças 

nas necessidades dos clientes, no processo ou no suprimento de recursos; 

 Competência – habilidade e conhecimento para executar o serviço. 

Relaciona-se com as necessidades “técnicas” dos consumidores; 

 Atendimento/atmosfera – atenção personalizada ao cliente; boa comunicação; 

cortesia; ambiente; 
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 Credibilidade/segurança – baixa percepção de risco; habilidade de transmitir 

confiança; 

 Acessibilidade – facilidade de contato ou acesso ao pessoal ou à informação; 

localização conveniente; horas de operação; 

 Extensão da personalização do processo – capacidade de o prestador de 

serviço interpretar, projetar e oferecer um serviço personalizado (quando 

aplicável); 

 Extensão em que o cliente se sente valorizado – programas de 

reconhecimento e fidelização; 

 Meios de pagamento e crédito – capacidade de viabilizar a transação de 

venda por diferentes meios de pagamento (dinheiro, cheque, cartão de 

crédito, vouchers, celular, internet etc.) e de oferecer opções de crédito; 

 Efetividade das ações – percepção final do cliente quanto ao resultado da 

experiência de usar o serviço. 

 

 É importante que a agência de viagem tente buscar todos esses atributos 

para melhor atender seus clientes, porém nem sempre a agência terá condições de 

oferecer o máximo do nível desejado pelo cliente para todos esses atributos de 

avaliação. Mas para os atributos que são sinalizados pelos clientes como os de 

maior peso e também que são oferecidos pelos concorrentes é importante que o 

resultado percebido pelo cliente seja próximo de suas expectativas. (PANITIZ; 

BERTAGLIA, 2010). 

 De acordo com Almeida (2001) apud Souza (2009) o cliente ao confrontar o 

desempenho percebido no momento da hora da verdade com as suas expectativas 

geradas a respeito dos produtos e serviços adquiridos, ele pode vivenciar uma das 

três situações a seguir: 

 

 Se o DESEMPENHO atende às EXPECTATIVAS, dizemos que o cliente ficou 

SATISFEITO – estamos diante de um Momento da Verdade Apático (normal). 

 Se o DESEMPENHO não atende às EXPECTATIVAS, dizemos que o cliente 

ficou INSATISFEITO – estamos diante de um Momento da Verdade Trágico. 
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 Se o DESEMPENHO superou as EXPECTATIVAS, dizemos que o cliente 

ficou ENCANTADO – estamos diante de um Momento da Verdade Mágico.  

  

Os serviços são intangíveis, ou seja, não podem ser provados, testados ou 

utilizados antes de serem comprados e são de alta perecibilidade, pois não podem 

ser estocados e seu consumo acontece ao mesmo tempo em que são produzidos, 

então antes e durante a compra existe apenas as expectativas dos clientes. Panitiz e 

Bertaglia (2010) destacam que normalmente o que o cliente percebe do produto ou 

serviço comprado não é exatamente igual às suas expectativas, isso acontece 

segundo eles por duas razões: erros de concepção do produto e erros no processo 

de servir. Parasuraman et al (1985) apud Panitiz e Bertaglia (2010, p. 19) ilustram 

essas duas razões (Figura 10) que interferem na percepção e expectativa dos 

clientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Hiato 1                       Hiato 2 

 

 

 

                                                                                                          - Filtragem seletiva 

                                                                                                           - Distorção seletiva 

                                                                                                            - Retenção seletiva 

 
Figura 10: Hiatos de relacionamento 
Fonte: Parasuraman et al apud Panitiz e Bertaglia (2010, p. 19)   

  

 A figura ilustra os dois hiatos de relacionamento que contribuem para a 

percepção do cliente sobre o serviço não ser conforme o esperado são eles: os 

erros de concepção do produto e erros no processo de servir. Ou seja, esses dois 
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problemas, do cliente não entender direito como é o produto e a execução e entrega 

dos serviços de maneira não adequada, podem contribuir para o cliente não 

alcançar as suas expectativas e assim ocorrer a separação com a empresa e a não 

satisfação com a mesma. 

 A grande diferença do turismo para os bens tangíveis é que os produtos do 

turismo não podem ser provados ou testados anteriormente, e o que faz o turista 

comprar é a promessa de satisfação, pois ele acredita que o destino ao qual ele 

escolheu lhe proporcionará experiências agradáveis e de prazer. Berry e 

Parasuraman (1995) apud Tiellet (2008) afirmam baseados em algumas pesquisas 

realizadas em vários setores, que os clientes avaliam a qualidade do serviço 

comparando suas expectativas com a experiência vivenciada, desta forma, uma vez 

que o serviço é consumido, o cliente irá comparar a qualidade esperada com o 

serviço recebido. Assim, quem define o padrão de qualidade do serviço é o cliente, 

pois é ele quem recebe o serviço e pode julgar a qualidade, então, se a empresa 

não tiver essa visão e procurar entender os desejos do cliente a qualidade percebida 

do cliente será prejudicada. 

 

2.6 A FIDELIDADE DO CLIENTE COMO RESULTADO DA QUALIDADE DO 
ATENDIMENTO 

 

 Fidelidade está relacionada em até onde o cliente está disposto a permanecer 

na empresa e não se dirigir a concorrência e também a sensação percebida pelo 

cliente que o fará continuar consumindo os serviços e produtos de determinada 

organização. Se o cliente está satisfeito com a empresa, tem suas necessidades 

atendidas e tem certo encantamento por ela, ele voltará e será um cliente regular, ou 

seja, passará a consumir com frequência na empresa e se tornará um cliente fiel. 

Golveia e Da Rosa (2011, p. 8) argumentam que: 

 

[...] é mais trabalhoso formar uma carteira de clientes consolidada pela 
fidelidade, do que investir alto para conquistar-se um nicho de mercado. 
Porém, quando comparados, a carteira formada ao longo do tempo e 
consolidada aos poucos tem maior rendimento e cria maior valor para a 
empresa. 

 

 Para Luppa (2012) um bom atendimento pode ser vital para a sobrevivência 

do negócio no curto, médio e longo prazo e pode minimizar o risco do cliente buscar 
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a concorrência. O autor ainda destaca uma pesquisa realizada pelo site CRM Guru 

nos Estados Unidos que mostrou que os principais motivos de abandono do cliente 

em relação a alguma marca ou produto são pela má qualidade no atendimento ou 

descaso (68%) e falta de qualidade percebida (14%). Assim, percebe-se que o bom 

atendimento é um fator muito importante e até decisivo no que diz respeito a 

valorização do serviço/produto e a fidelização do cliente. 

 O relacionamento prolongado com o cliente e a consequente fidelização 

podem ser considerados uma forma de estratégia para a empresa, porém essa 

relação também precisa ser vantajosa para o cliente, assim, Peppers and Rogers 

afirmam que: 

 

[...] quanto mais o cliente investe na relação, mais interesse tem que ela 
funcione. Isso faz com que a fidelidade seja conveniente, porque mudar 
para um concorrente é reinventar a relação, começar do zero. Isso, além de 
inconveniente, é caro. (2001, p. 27 apud SILVA, 2008, p. 45) 
 

  O grande objetivo da fidelização é que os clientes não mudem para a 

concorrência e garanta para a empresa retornos financeiros. Las Casas (2010) apud 

Golveia e Da Rosa (2011) destacam que a fidelização significa que os clientes 

continuam consumindo em uma determinada empresa porque acreditam que ela 

tenha bons serviços e produtos, e porque sentem que suas necessidades e desejos 

são atendidos. Bogmann (2000) apud Silva (2008, p.45) destaca que “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”. 

 Souza (2009) comenta que a fidelidade é considerada o primeiro nível do 

Marketing de Relacionamento enquanto o segundo nível corresponde ao Marketing 

um a um ou Marketing individualizado, onde cada cliente é tratado de forma 

individual e a empresa se customizada em função desses clientes. Souza (2009, 

p.4) ainda define fidelização como: “um conjunto de ações realizadas pelas 

empresas no sentido de fidelizar ou reter os seus clientes mais valiosos, impedindo 

a sua evasão ou deserção para a concorrência”. 

 As pessoas querem encontrar empresas que atribuam valor agregado nos 

seus serviços e produtos e que os valorize antes, durante e após a venda. Os 

clientes procuram um relacionamento duradouro e que não atenda as suas 

necessidades somente hoje, mas também no futuro. Oliveira (2008) destaca que 
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apesar de muitas empresas falarem sobre Fidelização de clientes, Marketing de 

Relacionamento, e CRM poucas empresas conseguem implantar programas que 

atinjam o prospect (possível cliente) até o que pode ser chamado de defensores, 

que é o consumidor que defende a sua marca e que é considerado o estágio 

máximo da fidelização. 

 Na visão de Oliveira (2008) a fidelidade se compara aos relacionamentos 

pessoais, ou seja, não se compra, mas se conquista em longo prazo por meio de 

respeito, confiança, cuidado, atenção e carinho um com o outro. Fidelização é um 

processo contínuo de conquista de lealdade, pois nenhum cliente é fiel de vez em 

quando e nem para sempre. Por isso o relacionamento é importante, pois é regado e 

preservado todos os dias, com um atendimento de qualidade, serviços que estejam 

de acordo com os desejos dos clientes e muito respeito mútuo. Deste modo, 

entende-se que a manutenção da satisfação é o caminho para fidelização e um 

relacionamento duradouro e de confiança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

3 NITERÓI - RJ 

 

 Esse capítulo tem o objetivo de caracterizar a cidade e o bairro onde se 

localiza a agência de viagem CVC que é o objeto desse estudo. Deste modo, o 

capítulo visa mostrar a localização da cidade de Niterói, as características da cidade 

e do bairro de Icaraí, assim como, destacar algumas agências presentes no bairro e 

contextualizar a agência CVC no bairro de Icaraí.  

 

3.1 LOCALIZAÇÃO 

 

 Niterói é um dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro e localiza-se na 

região metropolitana do estado. Ela é ligada a cidade do Rio de Janeiro pela Ponte 

Presidente Costa e Silva, mais conhecida como ponte Rio-Niterói e também conta 

com os serviços das barcas, também chamadas de catamarãs, que fazem a 

travessia para o outro lado da Baía de Guanabara. Niterói faz ainda divisa com os 

municípios de São Gonçalo ao norte e Maricá a leste. Ao sul encontra-se o Oceano 

Atlântico e a oeste a Baía de Guanabara. As figuras 11 e 12 referem-se a localização 

do município: 

 

 

 

Figura 11: Mapa do Estado do RJ 
Fonte: Nitnews

5
 

 

 

                                                           
5
 Disponível em: http://nitnews.com/mapa.html. Acesso em: 27 de Novembro de 2012. 

Niterói 

http://nitnews.com/mapa.html
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Figura 12: Mapa de Niterói 
Fonte: Adaptado de Google Maps/ Dados IBGE (2010) 
 
 Por meio das figuras é possível identificar que o município de Niterói é 

banhado pela Baía de Guanabara e Oceano Atlântico e por isso conta com muitas 

praias da Baía e da região oceânica. O bairro de Jurujuba é o ponto mais próximo da 

cidade do Rio de Janeiro, sendo que da Fortaleza de Santa Cruz da Barra até o 

bairro da Urca no RJ são apenas 1500 metros de distância. 

 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO 

 

 Niterói possui 52 bairros e é considerada a cidade com a melhor qualidade de 

vida do Estado do Rio de Janeiro, além de ser a 3ª cidade do Brasil com o melhor 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Entre esses índices destaca-se o elevado 

grau de escolaridade, sendo o município mais alfabetizado do país, onde 96,45% da 

população maiores de 15 anos sabem ler e escrever e por isso Niterói possui a mão 

de obra mais qualificado do Estado 6. O município possui diversas escolas técnicas e 

universidades, entre elas a Universidade Federal Fluminense, e por isso conta com 

muitas repúblicas estudantis. 

 Os moradores da cidade possuem muitas opções de lazer, entretenimento e 

cultura, pois Niterói é uma cidade que possui uma riqueza cultural muito grande, e 

                                                           
6
 Disponível em: http://www.niteroitv.com.br/guia/niteroi.asp?pos_menu=, acesso em 29 de Novembro de 

2012. 

http://www.niteroitv.com.br/guia/niteroi.asp?pos_menu
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pode ser considerada uma das cidades com a maior riqueza histórico-culturais do 

Brasil. A cidade possui diversos clubes náuticos, fortalezas, museus como o mais 

conhecido da cidade que é o MAC (Museu de Arte Contemporânea) que foi 

projetado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, assim como outras construções 

do arquiteto, pois a cidade é a segunda do país a ter o maior número de construções 

de Niemeyer, perdendo apenas para Brasília. 

 A cidade possui potencial turístico com belas praias na região oceânica, as 

mais conhecidas são Itacoatiara e Camboinhas, alguns parques como o Parque da 

Cidade que é uma reserva biológica e florestal que fica numa altura de 270 metros 

de altura, possui duas pistas para a prática do voo livre e um mirante com uma vista 

panorâmica de várias partes da cidade. Niterói também possui o teatro Municipal 

que já foi palco de espetáculos esplendorosos e que apresenta uma arquitetura de 

grande valor histórico-cultural, além do fato da cidade já ter hospedado D. João VI e 

sua família no século XVIII no bairro de São Domingos. Assim, pode-se ter uma ideia 

do potencial turístico da região com diversas riquezas naturais e culturais. 

 Para garantir a cultura, a cidade também é palco de diversos projetos que 

levam cultura e entretenimento a população, e todos os eventos podem ser 

encontrados na Agenda Cultural de Niterói que é distribuída gratuitamente todos os 

meses em diversos locais da cidade como os centros de informações, Teatro 

Municipal e Museu de Arte Contemporânea. 

 Por sua localização privilegiada, a apenas 13 quilômetros da cidade do Rio de 

Janeiro, e por estar entre duas maiores bacias de petróleo e gás natural do Brasil 

(Bacia de Campos e de Santos), Niterói teve uma importância estratégica para o 

crescimento do setor da indústria naval e offshore, e com esse cenário promissor ela 

tem atraído investimentos, aparecendo como a 12ª entre as 100 melhores cidades 

brasileiras para negócios7. 

 

3.2.1 Estudo de competitividade 

 

 Com o objetivo de auxiliar os destinos turísticos a analisar e julgar os diversos 

fatores que contribuem para a atividade turística da localidade, o Ministério do 

Turismo, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro Empresas (SEBRAE) e a Fundação 

                                                           
7
 Disponível em: http://www.niteroitv.com.br/guia/niteroi.asp?pos_menu=, acesso em 29 de Novembro de 

2012. 

http://www.niteroitv.com.br/guia/niteroi.asp?pos_menu
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Getúlio Vargas (FGV) começaram um estudo de competitividade dos 65 Destinos 

Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional. O estudo teve início em 2007 e 

gerou 13 dimensões ligadas à atividade turística e analisa, assim, o desenvolvimento 

dos destinos Turísticos. A partir do segundo semestre de 2009 foram incluídos no 

estudo também outros destinos turísticos do Brasil, inclusive Niterói, porém mesmo 

tendo sido beneficiados com o estudo não significa que podem ser classificados 

como Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional. O resultado da 

pesquisa de Niterói está disponível do site da Neltur (Niterói Empresa de Lazer e 

Turismo)8 de forma detalhada e será apresentada a seguir de maneira resumida. 

 Segundo o site, o objetivo do relatório é de permitir que os destinos analisem 

os indicadores estudados em cada uma das dimensões para que possam utilizar as 

informações para criar vantagens competitivas. As respostas coletadas pela FGV 

foram entre os meses de novembro de 2009 e abril de 2012, e a escala de pontos 

vai de 0 a 100. 

 Em relação ao índice geral, ou seja, a soma das 13 dimensões avaliadas, 

Niterói atingiu 62,8 pontos, mais do que a média do Brasil que atingiu 54,0. A 

pesquisa revela que nas dimensões Infraestrutura Geral (69,6), Acesso (82,2), 

Serviços e Equipamentos Turísticos (70,0), Atrativos Turísticos (73,3), Economia 

Local (74,7), Capacidade Empresarial (85,0) e Aspectos Ambientais (77,8), a cidade 

obteve índices acima do resultado geral, porém nas dimensões de Marketing (47,7), 

Políticas Públicas (53,4), Cooperação Regional (27,0), Monitoramento (14,4), 

Aspectos Sociais (61,0) e Aspectos Culturais (46,6) os índices foram menores do 

que o total geral do município. 

 Por meio desse estudo, pode-se perceber que os visitantes consideram a 

infraestrutura de Niterói relativamente boa, no que se referem ao atendimento 

médico 24 horas por dia, fornecimento de energia mesmo na alta temporada, pela 

existência de Defesa Civil e órgão responsável pela conservação urbana entre 

outros. 

 Quanto ao acesso, foram analisadas variáveis como acesso aéreo, rodoviário 

e aquaviário, sistema de transportes e proximidades de grandes centros emissivos 

de turistas e vários desses fatores contribuíram para a boa nota nessa dimensão. 

Fatores como a proximidade com o aeroporto no município limítrofe, um terminal 

                                                           
8
 Disponível em: http://www.niteroiturismo.com.br/pt_cidade_competitividade.htm. Acesso em: 29 de Nov. 

2012 

http://www.niteroiturismo.com.br/pt_cidade_competitividade.htm
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rodoviário, o terminal aquaviário que atende um grande número de pessoas 

diariamente e a presença de uma linha de ônibus turístico que interliga vários dos 

principais atrativos do destino contribuíram para o alto índice de competitividade 

dessa dimensão. 

 Na dimensão de Serviço e equipamentos turísticos foram avaliados variáveis 

como sinalização turística, centro de atendimento ao turista, espaço para eventos, 

capacidade dos meios de hospedagem entre outros. Essa dimensão foi bem 

avaliada principalmente pela sinalização turística descritiva e interpretativa nos 

atrativos, pela sinalização viária, pela existência de Instituições que qualificam os 

profissionais da área, existência de empresa de receptivo com atendimento em 

idioma estrangeiro entre outros. Os fatores que foram destacados como negativos e 

não contribuíram para uma nota melhor foram à ausência de sinalização turística 

viária em outro idioma e ausência de uma padronização hoteleira. 

  Em relação aos atrativos turísticos avaliaram-se os atrativos naturais, 

atrativos culturais, eventos programados e realizações técnicas, científicas ou 

artísticas. Entre os fatores que contribuíram para um índice positivo, pode-se 

destacar a existência de atrativos naturais e culturais com bastante fluxo turístico e 

pela preservação ambiental em torno de tais atrativos. Além da realização de 

eventos programados e realizações técnicas e científicas que atraem turista 

independente da época do ano. 

 A Economia Local foi outra dimensão que foi atribuída uma boa nota, dentre 

os aspectos avaliados estão os aspectos da economia local, infraestrutura de 

comunicação, infraestrutura e facilidades para negócios e empreendimentos ou 

eventos alavancadores. Dentre os fatores que contribuíram para a composição da 

nota estão a oferta de locais públicos com acesso à internet, a presença de caixas 

eletrônicos 24 horas para saques de cartões de créditos internacionais, o fato de o 

município possuir um polo físico de produção/negócios significativo para movimentar 

a economia local entre outros. 

 A dimensão da Capacidade Empresarial avaliou diversos quesitos referentes 

à Capacidade empresarial, entre eles capacidade de qualificação e aproveitamento 

do pessoal local e presença de grupos nacionais e internacionais do setor de 

turismo. Alguns dos aspectos positivos identificados estão a presença de poucas 

barreiras para a entrada de empreendimentos turístico no destino, presença de 

instituições de ensino com programas regulares de formação técnica, de formação 
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superior e cursos livre e também escolas de idiomas estrangeiros. Também foi 

constatada a presença de profissionais qualificados nas redes hoteleiras e 

estabelecimentos de alimentos e bebidas. 

  Sobre a dimensão dos Aspectos Ambientais, foram avaliados itens como a 

estrutura e legislação municipal de meio ambiente, rede pública de coleta e 

tratamento de esgoto, unidade de conservação no território municipal entre outros. 

Os fatores contribuintes para uma boa avaliação nessa dimensão foram entre outros 

a presença de uma secretaria municipal com atribuição de coordenar ou incentivar a 

preservação do meio ambiente, pela existência de Código Ambiental Municipal ou 

similar e pela cobertura de um sistema público de coleta de esgoto com configuração 

de separador absoluto e existe uma rede pública de distribuição de água. 

 A dimensão do marketing e promoção do destino Niterói não foi muito bem 

avaliada pelos turistas, entre os fatores destaca-se a inexistência de um plano de 

marketing formal, com metas e responsabilidades definidas, com a participação de 

diversos colaboradores, fundamentados em pesquisas já realizadas sobre a 

demanda turística, com orçamento e planejamento também definidos e com 

indicadores de desempenho. Entre os fatores positivos foi destacada a participação 

contínua em eventos do setor turístico e a existência de uma página institucional na 

internet com informações sobre o turismo no destino. 

 Em relação à dimensão de Políticas públicas os aspectos avaliados foram a 

estrutura municipal para apoio ao turismo, grau de cooperação com o governo 

estadual, grau de cooperação com o governo federal, planejamento para a cidade e 

para a atividade turística e grau de cooperação público-privada. A pesar de o destino 

possuir uma secretaria municipal (Neltur) que coordena e incentiva o 

desenvolvimento turístico, possuir plano diretor Municipal que contempla o setor de 

turismo e de haver projetos em conjunto com outras secretarias que envolvem a 

atividade turística, o que contribuiu para um baixo índice nessa dimensão foi o fato 

do destino não seguir nenhum planejamento formal para o setor de turismo e não ter 

uma instância de governança municipal dedicada à atividade turística, além de não 

haver recentemente nenhum investimento do governo federal em projetos que visam 

à competitividade do turismo. 

 A Cooperação regional recebeu um índice muito baixo, apenas 27, 0 pontos, e 

as variáveis analisadas corresponderam a governança, projetos de cooperação 

regional, planejamento turístico regional, roteirização e promoção e apoio à 
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comercialização de forma integrada. Entre os fatores que contribuíram para um 

índice tão baixo estão a não existência de instância de governança regional 

fortemente estabelecida e que seja responsável pela coordenação das ações de 

regionalização do turismo e o fato de não existir um plano de desenvolvimento 

turístico integrado para a região que Niterói está inserida. 

 Na dimensão de monitoramento foram avaliadas as questões de pesquisa de 

demanda, pesquisa de oferta, sistema de estatísticas do turismo, mediação dos 

impactos da atividade turística e setor específicos de estudos e pesquisas. Os 

pontos positivos nessa dimensão se deram pela realização de pesquisa de demanda 

periódica e pela existência de instituição que realize pesquisas em turismo com o 

foco em Niterói. Porém os pontos negativos se deram pelo fato de não haver 

pesquisa de oferta atualizada, por não haver um setor específico que realize 

pesquisas em turismo, por não dispor de modelos para análise das questões 

relacionadas ao desenvolvimento turístico entre outros. 

 Os Aspectos sociais avaliados tiveram como variáveis o acesso à educação, 

empregos gerados pelo turismo, uso de atrativos equipamentos turísticos pela 

população entre outros. Niterói se destacou nessa dimensão principalmente pela 

qualidade da formação do pessoal local e pela aplicação de programas de incentivo 

ao uso dos equipamentos turísticos pela população local e pelo fato da população 

local se envolver na elaboração do orçamento participativo. Porém há outros 

aspectos que devem ser melhorados como o aumento da parcela dos investimentos 

na educação e a utilização de mão de obra informal na alta temporada. 

 Sobre os aspectos culturais foram analisados a produção cultural associada 

ao turismo, patrimônio histórico e cultural e estrutura municipal para apoio à cultura. 

Niterói recebeu uma nota baixa nesse índice, menor até mesmo que a média do 

Brasil pelo fato de não existir uma culinária típica e grupos artísticos de manifestação 

popular tradicional, além da inexistência de atividade artesanal típica, de patrimônio 

imaterial registrado e não existir legislação municipal de fomento a cultura. Porém o 

que contribuiu para a composição da nota pode-se destacar a existência de 

patrimônio artístico, de patrimônios históricos tombados e de sítios arqueológicos 

registrados. 

 Na figura 13, apresenta-se o resultado geral da pesquisa de competitividade 

em todas as suas dimensões, com as comparações entre Niterói, média do Brasil, 

média das capitais e média das não capitais. 
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Figura 13: Resultados consolidados da pesquisa de competitividade 
Fonte: Niteturismo, 2012

9
 

 

 Por meio dessa pesquisa de competitividade pode-se ter uma ideia da 

posição de Niterói nos diversos aspectos avaliados e diante de outras localidades 

que também foram investigadas, a fim de analisar as dimensões levantadas na 

pesquisa e buscar soluções para criar vantagens competitivas diante de outras 

localidades e melhorar o cenário atual. Deste modo, os gestores da cidade podem 

                                                           
9
 Disponível em: http://www.niteroiturismo.com.br/pt_cidade_competitividade.htm. Acesso em: 25 de Out. de 

2012  

http://www.niteroiturismo.com.br/pt_cidade_competitividade.htm
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ter uma visão mais detalhada dos pontos positivos e negativos das diversas 

dimensões e assim buscar alternativas para melhorar o turismo e a qualidade de 

vida na cidade. 

 Justifica-se esse estudo de competitividade pela importância de saber a 

posição de Niterói acerca das diversas dimensões apresentadas anteriormente, para 

que se possa entender a sua posição em relação às outras cidades e, assim, buscar 

possíveis soluções que melhorem esses aspectos na cidade. Deste modo, Niterói 

poderá ganhar um destaque maior em relação a outros destinos e com isso melhorar 

o turismo e ajudar as agências de viagens a investirem nos elementos adequados 

que atraiam mais turistas e melhorem a qualidade de seus negócios, e assim, criar 

vantagem competitiva em relação à concorrência. Tendo em vista que a agência 

investigada pertence ao município, é importante saber como está o turismo na 

cidade, para assim, buscar alternativas que beneficiem sua atividade na cidade e no 

bairro estudado. 

 

3.3 O BAIRRO DE ICARAÍ 

 

 Icaraí, bairro onde está localizada a agência de viagem CVC que é o objeto 

deste estudo, é um dos 52 bairros de Niterói e situa-se na Zona Sul da cidade, fica 

próximo à entrada da Baía de Guanabara e do seu lado oposto situa-se a orla do Rio 

de Janeiro, com as praias do Flamengo e Botafogo. Icaraí ainda faz divisa com os 

bairros do Ingá, Santa Rosa, São Francisco e Centro. 

 Icaraí é um bairro nobre do município de Niterói e é conhecido por possuir 

predominantemente pessoas de classe média alta. Em uma pesquisa relatada pelo 

site do jornal O Globo10, foi constatado que 60% da população do bairro pertencem à 

classe A, 25% à classe B e 15% à classe C. É considerado também o bairro mais 

populoso de Niterói segundo o Censo 2010, concentrando um total de 16,14% de 

toda população da cidade. 

  Apesar de possuir características predominantemente residenciais, o bairro 

tem um comércio bem variado que vai desde restaurantes, lanchonetes, salões de 

beleza, agências de viagens, lojas de roupas além de uma grande quantidade de 

colégios e cursos pré-vestibulares, assim como hotéis e clínicas médicas. Esse 

                                                           
10

 Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/bairros/posts/2011/07/11/icarai-concentra-16-da-populacao-
de-niteroi-391591.asp. Acesso em: 30 de Out de 2012. 

http://oglobo.globo.com/rio/bairros/posts/2011/07/11/icarai-concentra-16-da-populacao-de-niteroi-391591.asp
http://oglobo.globo.com/rio/bairros/posts/2011/07/11/icarai-concentra-16-da-populacao-de-niteroi-391591.asp
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bairro tem a característica de possuir diversas marcas importantes do mercado da 

moda, concentrando-se principalmente nas ruas Coronel Moreira César, Gavião 

Peixoto, Presidente Backer e Lopes Trovão, por isso é considerada também o polo 

da moda de Niterói. 

 Entre as principais atrações do bairro está a praia de Icaraí, que muitas 

pessoas utilizam para praticar esportes como vôlei, caminhada e corridas, além de 

ser palco de grandes eventos e shows, como o Réveillon que é muito famoso na 

cidade. O Campo de São Bento também é um lugar bastante frequentado para o 

lazer, pois é um parque bem arborizado com brinquedos infantis, feiras de 

artesanatos e gastronomia e a presença de animais soltos. 

 Segundo o site do Rotary Icaraí11 o bairro já possuiu um Hotel Cassino que se 

chamava Hotel Balneário Casino Icarahy, que foi um dos maiores e mais elegantes 

da época e possuía 107 apartamentos, duas quadras de tênis, jogos, músicas e 

dança para divertir quem se alojasse lá. Porém em 1946 os cassinos foram proibidos 

no Brasil e desde 1967 o prédio abriga a Reitoria da Universidade Federal 

Fluminense. 

 Icaraí teve um plano de ruas que foi traçado em forma de tabuleiro de xadrez 

e foi projetado pelo engenheiro francês Pedro Toulois.12 As ruas foram totalmente 

niveladas e feitas várias correções do antigo caminho de acesso e outros 

melhoramentos para oferecer estilo e elegância ao bairro. Morar em Icaraí, muitas 

vezes, significa um status para a população, tanto pelo estilo de vida quanto pela 

estrutura física e beleza que o bairro possui, sendo considerado por muitos como a 

pequena Copacabana de Niterói. 

 O bairro também já teve um cinema que era uma atração bem conhecida 

pelos moradores e funcionou até o ano de 2005. Segundo o jornal O fluminense13 a 

Universidade Federal Fluminense (UFF) adquiriu o imóvel no fim de 2011 para 

transformá-lo em um centro cultural que abrigará o cinema, o corpo de balé de 

Niterói e a Orquestra Sinfônica Nacional (OSN). Segundo a reportagem a ideia é que 

os próprios alunos de arquitetura e engenharia da universidade elaborem o projeto 

da reforma. 

 Na figura 14 estão representados os bairros do município de Niterói, 

                                                           
11

 Disponível em: http://rotaryicarai.org.br/o-clube/icarai-o-bairro/. Acesso em 02 de Nov de 2012. 
12

 Disponível em: http://rotaryicarai.org.br/o-clube/icarai-o-bairro/. Acesso em 02 de Nov de 2012. 
13

 Disponível em: http://jornal.ofluminense.com.br/editorias/cidades/uff-%E2%80%98recorre%E2%80%99-aos-
universitarios. Acesso em 03 de Dez. 2012. 

http://rotaryicarai.org.br/o-clube/icarai-o-bairro/
http://rotaryicarai.org.br/o-clube/icarai-o-bairro/
http://jornal.ofluminense.com.br/editorias/cidades/uff-%E2%80%98recorre%E2%80%99-aos-universitarios
http://jornal.ofluminense.com.br/editorias/cidades/uff-%E2%80%98recorre%E2%80%99-aos-universitarios
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destacando-se a localização do bairro de Icaraí. 

 

                      Figura 14: Mapa dos bairros de Niterói 
                          Fonte: Adaptação de Niteroitv, 2012

14
 

 

 A CVC é uma das diversas agências de viagens que estão localizadas no 

bairro de Icaraí, e no município de Niterói ela também possui lojas no bairro de Itaipú 

e Centro. A agência localiza-se numa área bem movimentada e de fácil acesso no 

bairro de Icaraí. 

 

3.4 AS AGÊNCIAS DE VIAGEM NO BAIRRO DE ICARAÍ 

  

 Conforme citado na seção anterior, Icaraí possui várias opções de agências 

de viagens para quem deseja comprar ou apenas pesquisar os produtos turísticos, 

são elas: Viagem & Etc, Explorer Turismo, IE Intercâmbio, 4 Cantos Turismo, TNT 

Agência de Turismo e Viagens, Anima Turismo, Pedro Mello Operadora de Turismo, 

JCV Viagens, Agência de Viagem e Turismo Stop & Fly, Tritton Turismo, Poltrona Vip 

Turismo, CVC Agência de Viagem e turismo entre outras15. 

 Percebe-se que Icaraí possui uma gama muito grande de opções de agências 

                                                           
14

 Disponível em: http://www.niteroitv.com.br/guia/revista-portugues.pdf. Acesso em: 26 de Out de 2012. 
15

 Disponível em: http://br.kekanto.com/catb/rj/niteroi/icarai/313-agencia-de-turismo. Acesso em: 25 de Out 
de 2012. 

 

http://www.niteroitv.com.br/guia/revista-portugues.pdf
http://br.kekanto.com/catb/rj/niteroi/icarai/313-agencia-de-turismo
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de viagens que vai desde as maiores às menores, algumas bem conhecidas e 

outras pouco conhecidas, também, pode-se ver as agências que apenas vendem 

produtos de outras operadoras e as próprias operadoras que elaboram e vendem 

seus produtos, ou seja, o bairro oferece uma diversidade de opções para todos os 

gostos e necessidades dos viajantes. 

 Dentre as agências de viagem citadas, destaca-se a CVC Agência de Viagem 

que é o objeto de estudo desse trabalho. A agência de Icaraí é uma franquia da 

maior Operadora de Turismo do Brasil segundo o próprio site16 e é recente no bairro. 

A CVC de Icaraí localiza-se na Galeria Center V na Rua Lopes Trovão e completou 

seu primeiro ano no mês de Junho de 2012. 

 Segundo Andrade (2012) Xiko da Rocha Campos, atual presidente da CVC, 

afirmou que a CVC é uma empresa que tem uma força de venda muito grande, pois 

possui na sua prateleira mais de 950 destinos e tem capacidade de atender vários 

tipos de clientes. Segundo Rocha Campos, 53% das suas vendas são feitas para a 

classe C, 10% nas classes D e E e 37% nas classes A e B. Para ele a CVC é uma 

empresa que permite diferentes classes frequentando o mesmo lugar e comprando 

produtos iguais e diferentes. 

 Rocha Campos ainda define a CVC como uma empresa multicanal, onde o 

consumidor escolhe como e onde comprar. A CVC tem hoje 734 lojas físicas que 

correspondem a 70% das vendas, agências multimarcas (credenciadas da 

operadora), que segundo ele foi o segmento que mais cresceu no último ano, 

vendas on-line, por telefone e canais alternativos. Rocha campos diz que “há canais 

que podem atender todas as classes, outros são direcionados. O mercado 

consumidor de turismo não é homogêneo”. (ANDRADE, 2012, p.6). 

 Fernandes (2012) afirma que segundo Guilherme Paulus, presidente do 

Conselho de Administração da CVC, a empresa é hoje “a maior operadora da 

América Latina e está bem posicionada no ranking de vendas de pacotes turísticos a 

todos os tipos de consumidores, devido a seus preços competitivos, qualidade nos 

serviços e assistência em todo o mundo, sem falar nas condições favoráveis de 

pagamento”. (p. 30). 

 Deste modo, percebe-se que a CVC tem um grande destaque no mercado 

turístico e por isso é importante investigar a qualidade do atendimento de suas 

                                                           
16

  Disponível em: http://www.cvc.com.br/institucional/nossa-historia.aspx. Acesso em: 25 de Out de 2012. 

http://www.cvc.com.br/institucional/nossa-historia.aspx
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agências para que seja confirmada, ou não, a qualidade se seus serviços e 

satisfação de seus clientes. No próximo capítulo será possível conhecer um pouco 

mais sobre a operadora CVC e a agência investigada no bairro de Icaraí.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo será apresentada a metodologia utilizada para elaboração da 

pesquisa a fim de buscar respostas para o problema desse trabalho. Será mostrado 

o método, o tipo de pesquisa, a técnica de coleta dos dados e a análise dos 

resultados. Buscou-se ainda justificar a utilização de determinados procedimentos 

metodológicos.  

 Ainda será exposto um breve histórico sobre a unidade de investigação, a 

CVC, ao qual será possível conhecer um pouco mais dessa operadora de turismo e 

por fim serão exibidos os resultados da pesquisa. 

  

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 A pesquisa é caracterizada como uma pesquisa de natureza descritiva que 

passa pelo processo qualitativo e quantitativo 

 Quanto ao tipo de pesquisa optou-se pela pesquisa de caráter exploratório, 

pois o trabalho apresenta um tema pouco estudado e visa se familiarizar com o 

objeto de estudo, de maneira que uma pesquisa posterior possa ser realizada com 

uma maior precisão e compreensão. A pesquisa exploratória “tem como propósito 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses. Seu planejamento tende a ser bastante flexível, 

pois interessa considerar os mais variados aspectos relativos ao fato ou fenômeno 

estudado.” (GIL, 2010, p.27). O tema de qualidade do atendimento é um tema ainda 

pouco explorado no meio acadêmico e por isso foi pertinente desenvolver uma 

pesquisa exploratória para ter um contato maior com o tema apresentado. 

 As técnicas de coleta de dados utilizadas nessa pesquisa foram a entrevista 

estruturada, questionários com perguntas abertas e fechadas e a análise 

documental.  

 Foi elaborada uma entrevista para a gestora da agência de viagem e um 

questionário para os clientes da loja CVC de Icaraí que foi aplicado por telefone. No 

roteiro da entrevista para a gestora havia perguntas relacionadas ao: atendimento da 

agência, ao relacionamento da agência com os clientes, a postura dos funcionários 
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quanto ao atendimento, treinamento dos funcionários, estratégias de marketing e 

ferramentas para manter e fidelizar clientes. 

 Já no questionário para os clientes da loja foram abordados aspectos acerca 

do seu perfil pessoal e social, percepção de qualidade do atendimento antes, 

durante e após a venda, sobre suas expectativas em relação à compra e por fim 

uma avaliação acerca de alguns atributos percebidos durante o atendimento. 

 A entrevista permitiu captar de maneira mais pessoal informações relevantes 

acerca da qualidade de atendimento na loja CVC de Icaraí, assim como entender as 

estratégias da empresa sobre manter e fidelizar seus clientes. Já a análise 

documental permitiu uma maior compreensão da unidade investigada. O documento 

utilizado para análise foi retirado do próprio site da organização. 

   Para a escolha dos entrevistados levou-se em consideração a escolha de um 

superior da loja, no caso desta pesquisa optou-se pela gerente de vendas, e dos 

clientes que já efetuaram pelo menos uma compra na agência estudada. Em relação 

ao questionário para os clientes optou-se pela aplicação por telefone por ser uma 

maneira mais rápida e viável para obtenção dos resultados da pesquisa. Foram 

aplicados 21 questionários aos clientes que efetuaram compras nos meses de 

novembro e dezembro de 2012, pois só foi permitido o acesso às fichas dos clientes 

nos respectivos meses. Para alcançar um resultado mais preciso da pesquisa 

utilizou-se 10% do total de vendas do período determinado, e como foi utilizado 

fichas dos meses de novembro e dezembro, que totalizaram aproximadamente 200 

fichas, foram aplicados 21 questionários.  

   Tanto a entrevista estruturada quanto o questionário tiveram como 

embasamento para sua elaboração o referencial teórico. Durante a entrevista foi 

permitida a gravação o que facilitou o andamento da entrevista e permitiu um maior 

aproveitamento de todas as respostas dadas pela gerente. 

 

4.2 UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO 

  

 Segundo o site da empresa17 a agência de viagem CVC nasceu em 1972 na 

cidade de Santo André, na região do Grande ABC Paulista (SP) com a associação 

                                                           
17

 Disponível em: http://www.cvc.com.br/institucional/nossa-historia.aspx. Acesso em: 14 de Dez de 2012. 

http://www.cvc.com.br/institucional/nossa-historia.aspx
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de Guilherme Paulus e Carlos Vicente Cerchiari, nome de onde vem a sigla CVC. 

 Em 1976 essa sociedade foi desfeita e a CVC passou a ser administrada 

apenas por Guilherme Paulus e sua esposa, Luiza Paulus. As organizações de 

grupos de viagem tiveram início em 1978 com programações de viagens de apenas 

um dia, principalmente para funcionários de indústrias do ABC Paulista. Inicialmente 

as viagens eram feitas somente por transporte rodoviário, depois de certo tempo as 

programações se estenderam também para os fins de semana até contribuir para 

que os trabalhadores pudessem programar suas viagens mais longas como feriados 

prolongados e férias.  

 Os primeiros pacotes de viagem com o transporte aéreo incluso surgiram na 

empresa a partir de 1981 e isso marcou o início da democratização das viagens de 

lazer com o transporte aéreo, além disso, a CVC também foi a primeira a oferecer o 

parcelamento de viagens em 10 vezes sem juros, o que explica o sucesso da 

empresa com as diversas classes de clientes que encontraram a possibilidade de 

viajar pelas facilidades de pagamento oferecidas. Até essa época a CVC contava 

com lojas apenas no ABC Paulista e a partir de 1983 foram inauguradas as 

primeiras lojas fora dessa região. Nessa época também começava a se consolidar 

as parcerias com as agências multimarcas independentes, ou seja, as agências 

credenciadas com a CVC. 

 A CVC teve uma sacada de venda que impulsionaria suas vendas no decorrer 

do tempo, inaugurando em 1996 sua primeira loja em shopping center, e desse 

modo foi a pioneira em apostar em um novo canal de distribuição de produtos 

turísticos, facilitando o acesso das pessoas ao turismo. Em 1997 a CVC expandiu 

seus horizontes começando a comercializar pacotes turísticos para a Europa e Ásia 

e no ano seguinte ela já havia embarcado 300 mil passageiros para mais dos 50 

roteiros nacionais e internacionais disponíveis. Ao longo do tempo o portfólio de 

destinos foi aumentando e hoje já são mais de 700 produtos disponíveis em sua 

prateleira por mais de 100 destinos turísticos de todos os continentes. 

 No ano de 2000 foi criada a primeira loja virtual da CVC, sendo também a 

primeira loja virtual de Turismo no Brasil. A empresa investe bastante em marketing 

e constantemente anunciam nos principais veículos de comunicação do Brasil seus 

produtos e serviços. A empresa também procura investir no treinamento e 

capacitação de seus funcionários e no ano de 2007 foi criada a Universidade 
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Corporativa CVC, que é uma ferramenta online que pode ser utilizada para 

treinamento pelos agentes de viagens da CVC de todo Brasil. 

 Em 2010 aconteceu o maior negócio já feito em toda a história do turismo no 

Brasil segundo o próprio site da empresa, a Carlyle, um dos maiores fundos de 

private equity do mundo, anunciou a aquisição de 63.6% do controle da CVC, porém 

Guilherme Paulus, o fundador da empresa, continua como sócio e presidente do 

conselho da CVC e com participação do restante do capital da empresa. Com a 

entrada da Carlyle a CVC passa por uma fase de maior expansão de seus negócios, 

depois de ter colocado suas lojas em shoppings centers, na década de 80, e 

hipermercados, nos anos 2000, a empresa revolucionou o setor de agências de 

viagens que antes só funcionavam em prédios e em horários comerciais e em 2010 

inaugurou sua primeira loja em posto de combustível e em 2011 inaugurou a 

primeira loja em estação de metrô, na Estação Butantã (SP). 

 A CVC já está presente em todas as regiões/estados do Brasil ao inaugurar 

em Julho de 2010 sua primeira loja em Boa Vista no Estado de Roraima o que 

confirma ainda mais a CVC como a maior operadora de viagem da América Latina. 

Hoje a CVC conta com mais de 700 lojas físicas em todo Brasil, além da virtual e das 

agências multimarcas que são credenciadas pela CVC. A empresa tem a 

característica de atender todo tipo de público por possuir uma grande quantidade de 

produtos e serviços que atendem todos os gostos e pelas facilidades de pagamento 

que oferecem aos seus clientes. 

 A CVC completou em 2012 40 anos de existência e já se consolida como uma 

importante operadora de Turismo de reconhecimento e a maior da América latina, 

tendo sido a primeira a fretar aviões, a investir em diferentes canais de distribuição, 

a implantar lojas em shoppings centers e hipermercados e também a oferecer 

facilidades de parcelamentos para seus clientes e preços acessíveis para todo o 

público. 

 

4.3 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

    A entrevista com a gerente da agência CVC de Icaraí e a aplicação do 

questionário ocorreu no dia 12 de Janeiro de 2013 às 11h50min na própria agência. 

A entrevista foi estruturada e continham 18 questões acerca do seu relacionamento 



72 

 

com os clientes, a qualidade do atendimento, as estratégias utilizadas para captar e 

manter clientes além da qualificação de seus profissionais. O questionário aplicado 

para os clientes continham 6 questões sobre seu perfil social e econômico e outras 

10 sobre o atendimento da loja. O questionário foi aplicado para 21 clientes que já 

fizeram pelo menos uma compra na agência. A figura 15 identifica quantas vezes os 

entrevistados já compraram na loja. 
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Figura 15: Gráfico de quantidade de compra 
Fonte: Elaboração própria 

 

  Por meio da figura acima, nota-se que 42,86% fizeram sua primeira compra na 

loja de Icaraí, 33,33% comprou pela segunda vez, 14,28% e 9,52% compraram 

respectivamente três vezes e mais de três vezes. 

 De acordo com o questionário aplicado, a maior parte dos clientes da agência de 

viagem (33,33%) apresenta mais de 60 anos, 28,57% tem entre 51 e 60 anos, 

19,05% têm entre 41 e 50 anos, seguidos de 14,28% e 4,76% que tem entre 31 e 40 

anos e 20 e 30 anos respectivamente, conforme mostra a figura 16: 

 



73 

 

Idade 20-30 anos

31-40 anos

41-50 anos

51-60 anos

Mais de 60 
anos

 

Figura 16: Gráfico de idade 
Fonte: Elaboração própria 
 
 

 Deste modo, nota-se que o público alvo desta agência é composto por pessoas 

com mais de 41 anos, o que apresenta 80,95% dos clientes entrevistados, e 

constatou-se que a agência atende mais o público feminino que representa 71,43% 

das pessoas pesquisadas. 

    A pesquisa ainda revelou que a maior parte dos seus clientes possui uma boa 

renda familiar, já que 80,95% recebem mais de 4 salários mínimos, e apenas 

19,05% ganham de 2 a 3 salários mínimos. Esses dados comprovam o que foi 

exposto no item 3.3, que Icaraí é um bairro nobre e com pessoas de alto poder 

aquisitivo, considerando que a maior parte dos clientes são moradores do bairro de 

Icaraí (61,90%). A figura 17 caracteriza a renda familiar dos clientes da agência: 
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Figura 17: Gráfico de renda familiar 
Fonte: Elaboração própria 
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   Por meio do gráfico é possível identificar que grande parte dos clientes desta 

agência possui uma boa renda familiar e possuem um alto grau de escolaridade 

como mostra a figura 18: 
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Figura 18: Gráfico de nível de escolaridade 
Fonte: Elaboração própria 
 
 

   A figura acima mostra que 71,43% dos entrevistados concluíram o ensino 

superior e, 14,28% completaram a pós-graduação. Em relação ao ensino médio, 

14,28% concluiu esta fase de sua formação acadêmica. 

 Para melhor compreensão dos aspectos abordados na entrevista e 

questionários foram utilizados alguns atributos citados por Panitiz e Bertaglia (2010) 

no item 2.5 a fim de categorizar determinados aspectos destacados pelos autores e 

expostos também pelos entrevistados. São eles: atendimento/atmosfera, 

competência, relacionamento, programas de reconhecimento e fidelização, 

personalização do processo e efetividade das ações. Essas categorias estarão 

descritas a seguir. 

 

4.3.1 Atendimento/atmosfera 

 

 Como foi abordado no capítulo 2, o atendimento abrange um processo muito 

longo que vai desde antes da venda até após a venda, porém para que o cliente 

deseje prosseguir nessa compra ele precisa se sentir bem e acolhido e o que vai 

determinar isso é a qualidade do atendimento que começa pelos agentes de viagens 

no momento que o cliente entra na loja, pois são eles que têm o primeiro contato 

com o cliente.  
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 Pensando nisso, foi questionado na entrevista com a gerente da loja acerca 

do atendimento da agência. A entrevista revelou que há uma preocupação com o 

bom atendimento na agência e o treinamento de suas vendedoras para prestar um 

atendimento de qualidade. A gerente considera que sua agência tem um bom 

atendimento, porque segundo ela suas funcionárias passaram por um treinamento 

na empresa para que o atendimento fosse padronizado. Ela ainda revelou que 

conversa muito com elas sobre essa questão: 

 

[...] eu também converso muito com elas [sic] que trate um cliente como 

você gostaria de ser tratado. Imagina numa loja você comprando um 
produto e uma pessoa te julgar se você é ou não capaz de comprar, então 
eu falo muito com as meninas para não ter esse pré- julgamento e tratar 
todos igualmente. 
 

 Deste modo, a gerente afirma que o bom atendimento de sua agência se dá 

pelo treinamento oferecido pela empresa como também pela orientação que ela dá a 

suas vendedoras acerca de não julgar as pessoas e tratar todas igualmente. 

 O resultado do questionário comprovou o relato da gerente acerca do bom 

atendimento de sua agência, já que 100% dos entrevistados consideraram que 

tiveram um atendimento de qualidade nas três fases de pré-venda, venda e pós- 

venda. De todos os clientes 95,24% consideram que tiveram suas expectativas 

alcançadas com o serviço/produto que compraram e apenas 4,76% não tiveram sua 

expectativa alcançada. Comprova-se, então, que a maior parte dos clientes ficou 

satisfeita com o serviço/produto comprado e por isso esteve diante de um momento 

da verdade apático (normal) como mostra Almeida (2001) apud Souza (2009) na 

página 50 deste trabalho. 

 Ao ser questionada sobre os benefícios que um atendimento de qualidade 

pode trazer à empresa, nota-se que houve um acordo com os preceitos de Vavra 

(1993 apud Silva, 2008) quando ele afirma que o marketing de relacionamento tem o 

objetivo de reter clientes e quando há um atendimento de qualidade, 

consequentemente, é mais provável a construção de um relacionamento duradouro. 

Sobre os benefícios para a empresa é possível observar na página 41 que o maior e 

mais importante benefício para a empresa é a retenção de clientes e a entrevistada 

destaca isso no seu relato. 
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[...] a recompra é um. Para mim é qualidade tá, eu ter o reconhecimento do 
cliente, a amizade que é gerada nesse contato e com isso tudo abre 
caminhos e abre a possibilidade das meninas ligarem, por exemplo, no 
momento que acha que falta pouco para bater a meta [...] o relacionamento 
consegue atrair uma venda para poder finalizar e bater a meta. 

 

 Nota-se que a gerente comenta sobre a meta da empresa, e esse foi um fator 

muito destacado por ela durante a entrevista. Deste modo, percebe-se que a 

agência tem um foco muito intenso na venda para o alcance da meta estipulada. 

Isso é resaltado quando ela mesma destaca que o bom atendimento e o 

consequente relacionamento com o cliente podem servir como uma alternativa para 

que as vendedoras entrem em contato com esses clientes e oferecerem mais 

serviços/produtos a fim de conseguirem vender o que precisam para alcançar sua 

meta. 

 Observa-se que no item 2.1 Petrocchi e Bona (2003) comentam sobre a 

gestão da qualidade e as cinco dimensões existentes: a qualidade intrínseca, o 

custo, o atendimento, a moral e a segurança. Em relação a essas dimensões há 

clientes que dão mais valor a determinadas dimensões que outras. No questionário 

foi perguntado qual delas é mais importante na hora da decisão de compra e 57,14% 

afirmaram que o custo é o mais importante, 28,57% disseram que é a qualidade e 

9,52% e 4,76% responderam respectivamente segurança e atendimento. Percebe-

se que para esses clientes o atendimento não é o mais importante na hora da 

decisão de compra, pois a pesquisa mostra que a maioria se importa mais com o 

custo do produto efetivamente. 

 

4.3.2 Competência 

 

 Foi abordada uma questão acerca de treinamento e capacitação dos 

funcionários da empresa, se de fato ela proporciona treinamentos aos seus 

funcionários tanto sobre suas funções quanto sobre a qualidade do atendimento e 

como o funcionário deve se portar no atendimento ao cliente. Pelizzer e Scrivano 

(2005) destacaram na página 35 deste trabalho que a qualificação profissional é 

essencial para não ter a perda da qualidade de seus serviços, e que os clientes 

buscam cada vez mais agilidade e rapidez nos processos do seu dia a dia e por isso 

os profissionais devem se qualificar.  
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 Sobre esta questão, a gerente afirmou que existem treinamentos para os 

funcionários. Segundo ela são dois tipos: um treinamento que é virtual; e um 

treinamento presencial feito na matriz da agência no Rio de Janeiro. Acerca do 

treinamento virtual, ela afirmou que é feito por meio de um programa da empresa 

chamado Universidade CVC que contém diversos treinamentos sobre os destinos 

turísticos e também sobre outros itens importantes para os funcionários como o 

atendimento. 

 Outra questão abordada foi sobre a existência de algum acompanhamento 

direto em relação à gerência ou dos próprios superiores acerca do comportamento e 

a maneira de atendimento dos funcionários da loja, sobre isso ela responde o 

seguinte: 

 

[...] tem diversos acompanhamentos, tem o acompanhamento de vendas, o 
acompanhamento de pós venda, que é quando o cliente vem reclamando aí 
eu tenho que ir lá em baixo apaziguar [...] quando tem algo que impossibilita 
as meninas de fechar a venda, que está atrapalhando aí eu estou 
diretamente lá orientando e correndo atrás de liberar a venda. 

  

 A qualificação profissional revelou ser um fator que a empresa investe 

bastante, principalmente com o treinamento de vendas frequentes. A gerente 

entende que a qualificação profissional pode ser utilizada como estratégia para 

melhorar as relações com os clientes e consequentemente contribuir para a lealdade 

nas próximas compras. Um profissional qualificado e bem treinado dá um 

atendimento muito melhor do que aquele que não teve nenhum treinamento ou 

acompanhamento. Se o cliente é bem atendido ele vai querer voltar por conhecer a 

qualidade do atendimento, é o que afirma a gerente. 

 Ainda segundo a gerente três das suas quatro funcionárias possuem ensino 

superior, mas apenas uma delas é bacharel em turismo, além da própria gerente. A 

resposta dos clientes confirma a boa qualificação dos profissionais da loja, pois 

100% consideram que os profissionais possuem uma boa qualificação para prestar 

um bom atendimento aos clientes. 

 

4.3.3 Relacionamento 

 

 O discurso da gerente afirma a importância de criar um relacionamento com o 

cliente e da utilidade da ferramenta CRM (Customer Relationship Management) para 
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o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Sobre as estratégias que a 

empresa utiliza em seu relacionamento comercial a gerente citou o CRM, que é uma 

ferramenta recente na empresa, que começou a ser utilizado a partir do segundo 

semestre de 2012 e foi instalada em todas as máquinas da empresa. Segundo ela, 

sempre que entra um cliente novo na loja são preenchidos no sistema três itens 

básicos: nome, e-mail e CPF. A partir daí os vendedores procuram saber a intenção 

de compra do cliente e, depois desse pré-cadastro tudo que o cliente fizer na loja 

será registrado no sistema, tanto compra, intenção de compra, cotações entre 

outros. No trecho a seguir a gerente dá uma explicação mais detalhada de como 

funciona o CRM na CVC: 

 

O primeiro contato do cliente na loja, nunca comprou na CVC, não tem 
cadastro nem nada, as meninas agora pegam o CPF, o primeiro nome, o e-
mail e um telefone de contato, esses são os itens básicos para a primeira 
consulta, isso é um pré-cadastro. Feito o pré-cadastro aí sim elas fornecem 
os dados da viagem, orçamento, consulta enfim, e através disso, através 
dos dados que a gente pegou elas vão colocar, se é uma viagem de férias, 
uma viagem de natal, de carnaval e isso gera uma oportunidade, a 
oportunidade é a intenção de compra. Então gerando a oportunidade, essa 
oportunidade ela tem acesso a todas as lojas [...] Então é uma ferramenta 
que está ligando todas as lojas em um único CPF, então eu consigo ver o 
que o cliente está precisando, o que ele comprou, não comprou e gerar a 
oportunidade.  
 

 Seu discurso mostra exatamente o que foi destacado na página 39 por Braido 

(2005) quando ele diz que por meio do CRM é possível conhecer os clientes, seus 

gostos e desejos e assim conhecer suas preferências, deste modo, essa ferramenta 

permite tornar os clientes mais leais e oferecer a ele o produto certo e de acordo 

com seu gosto e assim reter os melhores clientes por muito mais tempo. 

 Outra estratégia de relacionamento comercial além do CRM que a empresa 

utiliza, segundo a entrevistada, é uma listagem mandada pela matriz em São Paulo 

com nomes de clientes que compraram certo produto em um determinado período 

de tempo, desse modo essa listagem é impressa pela gerente e disponibilizada para 

as vendedoras entrarem em contato com esses clientes caso haja alguma promoção 

com esse perfil de compra. 

 

[...] São Paulo normalmente manda uma listagem, por exemplo, eu tenho 
uma ação de marketing voltada para os últimos clientes que compraram 
marítimo, a gente tem como tirar essa listagem também e imprimir e dar as 
meninas para fazerem um ativo. 
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 Com base no referencial teórico buscou-se saber qual era o foco da CVC: a 

venda ou o marketing. Como já destacou Peter Drucker (apud Petrocchi, 2004) na 

página 37, a venda e o marketing são bem diferentes, sendo a venda focada na 

técnica e promoção de venda e o marketing focado nos desejos dos clientes. A 

entrevista revelou que o foco principal da agência é a venda. 

 

A venda, porque é o contato direto com o cliente, é o cara a cara. Na 
verdade é um pouco dos dois porque o marketing está na TV, está na casa 
do cliente. O cliente vem até uma loja por causa daquele anúncio da TV que 
ele viu, chegando aqui ele tem que ter um bom atendimento também para 
depois ele dizer que não foi bem atendido e depois dizer que nunca mais 
quer comprar na CVC. Eu acho que o trabalho do corpo a corpo é muito 
importante, mas também tem sua parcela de importância o marketing para 
atrair. 
 

 

 Seu discurso revela que houve uma confusão com os conceitos de venda e 

marketing discutidos por Drucker (apud Petrocchi, 2004), porém é possível perceber 

que a empresa foca muito na promoção de seus produtos por meio de diversos 

meios de comunicação a fim de atrair cada vez mais clientes, e no fim isso só 

reafirma que o foco da empresa é realmente a venda e não a personalização dos 

produtos. 

 

 

4.3.4 Programas de reconhecimento e fidelização 

 

 Quando questionada se a agência possuía estratégias para fidelizar os 

clientes, a gerente destacou que existe o projeto, mas ele ainda não está ativo e tem 

previsão para começar ainda em 2013. Segundo ela, a CVC fará um programa de 

fidelidade como se fosse um programa de milhagem, dando pontos aos clientes.  

 A agência não possui outro programa de reconhecimento e fidelização, além 

do que está para ser implantado no ano de 2013. Verifica-se que a agência investe 

muito no marketing tradicional para atrair novos clientes e não investe muito nos 

programas para fidelizá-los. Porém, essa não é das melhores atitudes como é 

destacado na página 38, onde é mostrado que atrair novos clientes ocasiona muito 

mais despesas do que manter um e por isso os programas de fidelização são 

importantes para mostrar ao cliente a sua importância na empresa e ele estando 
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satisfeito poderá gerar também a comunicação gratuita e recomendar os serviços da 

agência. 

 

4.3.5 Personalização do processo 

 

 De acordo com Swarbrooke e Horner (2002) entender o comportamento do 

consumidor é a chave de sustentação de toda atividade mercadológica, ou seja, 

quando se conhece o cliente e sabe-se do que ele gosta e deseja fica mais fácil de 

oferecer o produto certo e assim satisfazer o cliente. Com base nesse conceito 

buscou-se saber se a agência faz algum tipo de pesquisa para conhecer seus 

clientes e entender seu comportamento em relação aos seus desejos e decisões de 

compra, até mesmo para oferecer um produto mais personalizado e de acordo com 

os desejos de seus clientes, e a resposta da gerente foi negativa. Segundo ela a 

CVC de Icaraí não faz nenhum tipo de pesquisa com seus clientes, quem faz 

pesquisa com os clientes é apenas a matriz localizada na cidade de São Paulo, 

porém não foi exposto como é feita essa pesquisa. Constatou-se também que no 

próprio site da empresa18 há uma pesquisa de satisfação que se o cliente quiser 

responder é só preencher os espaços com o número do contrato e o nome e depois 

responder as questões. Porém essa pesquisa é opcional e só faz quem tiver 

interesse de ir ao site e responder a pesquisa. 

 Uma questão levantada para a gerente foi se a agência utiliza alguma 

estratégia própria para atrair e capturar os futuros clientes, ou seja, para chamar 

atenção dos potenciais clientes que passam na loja apenas para consultar sobre os 

serviços/produtos. Sobre isso ela comenta o trecho a seguir: 

 

Através de parcerias com empresas. Outra forma que a gente faz também é 
folheteria, a gente já fez folheteria para divulgação aqui no bairro. A gente 
usa também temas de lugares, como já fizemos aqui de Porto Seguro com 
uma pessoa caracterizada de baiana, comidas típicas e decoração. A gente 
também estava estudando de colocar uma galinha na praia de Icaraí para 
atrair também.  

 

 O trecho mostra que a agência de Icaraí utiliza maneiras personalizadas e 

inovadoras para atrair pessoas para a loja como campanhas de marketing voltadas 

para determinados destinos e busca trazer esse destino à loja, para que assim 

                                                           
18

 Disponível em: http://www.parceiroscvc.com.br/pesquisa/cadastro.php. Acesso em: 19 de Jan. 2012. 

http://www.parceiroscvc.com.br/pesquisa/cadastro.php
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chame a atenção das pessoas que passam e desperte o interesse de entrar e 

conhecer mais sobre o lugar. Porém, a personalização se mostrou mais presente no 

que diz respeito a atrair os clientes e não nos produtos em si. 

 Sobre a personalização do processo, 52,38% dos entrevistados responderam 

ser um item bom na empresa, 9,52% responderam ser ótimo, porém 33,33% 

responderam ser ruim, pelo fato deles considerarem os serviços/produtos não muito 

personalizados e únicos. 

 

 

4.3.6 Efetividade das ações 

 

 Nota-se pelo capítulo 2 que a qualidade do atendimento ao cliente poderá 

refletir no retorno do cliente e na satisfação final. Deste modo, foi questionada a 

gerente qual das três fases (pré-venda, venda e pós-venda) ela considerava a mais 

importante na hora de reter um cliente. Sobre isso ela afirma que não é possível 

escolher uma, pois as três fases são importantes, já que fazem um vínculo um ao 

outro. Ela afirma que se na pré venda o cliente não tiver atendimento eficaz e rápido 

a loja pode perder o cliente já nessa primeira fase, e se no momento da venda o 

vendedor for estúpido e grosso com o cliente ou mesmo não atender as suas 

expectativas eles podem perder o cliente nessa fase também, e por sua vez, a pós-

venda também é fundamental para saber se houve algum erro ou problema durante 

a viagem. 

 A respeito de como é feito o pós-venda a gerente afirmou que cada uma de 

suas vendedoras possui uma pasta que tem sua listagem de clientes que 

compraram recentemente, e após o cliente chegar de viagem elas ligam para saber 

como foi a viagem e se houve algum erro ou problema durante esse período. Se 

durante o pós venda o cliente identificar algum problema a gerente abre no sistema 

um processo de sac (serviço de atendimento ao consumidor) e se tudo deu certo, a 

venda é finalizada. 

 

[...] após o cliente chegar de viagem elas ligam para saber como foi a 
viagem, se houve algum problema nesse período da viagem a gente entra 
com o processo de sac para poder consultar os fornecedores e ter uma 
resposta da outra parte, a acusada. Se foi um bom serviço, se tivemos 
algum elogio, o cliente satisfeito, nós finalizamos a venda.  
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 O trecho sugere que há um controle da empresa quanto ao pós-venda e que 

eles consideram uma fase importante tanto quanto a pré-venda e a venda. Segundo 

a gerente o sac é a única ferramenta na empresa que mede o nível de satisfação ou 

insatisfação dos clientes em relação ao atendimento, os serviços e produtos, ou 

seja, não existe nenhum outro tipo de ferramenta para medir o nível de satisfação 

dos clientes na empresa. 

 Dos clientes entrevistados 61,90% disseram estar satisfeitos com o 

atendimento na agência, 33,33% muito satisfeitos e apenas 4,76% consideraram 

estar pouco satisfeitos. Esse dado comprova que a maioria dos clientes da loja CVC 

de Icaraí está satisfeito com o atendimento recebido durante todo o processo de 

compra. 

 Conforme apontou Almeida (2001 apud Souza 2008), na página 50 deste 

trabalho, o cliente ao confrontar o desempenho percebido durante o atendimento e 

utilização do serviço pode vivenciar uma das três situações: Expectativa atendida, 

expectativa não atendida e expectativas superadas. Dos clientes entrevistados 

pode-se constatar que 85,71% tiveram suas expectativas atendidas, 4,76% não 

tiveram suas expectativas atendidas e 9,52% tiveram suas expectativas superadas. 

 Deste modo, é possível perceber que a maioria dos clientes da agência está 

satisfeitos com o atendimento recebido e tiveram suas expectativas atingidas com o 

serviço/produto recebido. Esse fato se comprova também quando os entrevistados 

foram questionados se comprariam novamente na CVC de Icaraí e 

surpreendentemente 100% afirmaram que sim. 

 O resultado dos atributos destacados por Panitiz e Bertaglia (2010) no item 

2.5 e que foram avaliados pelos clientes da agência serão apresentados na figura 

19: 
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Figura 19: Atributos percebidos pelo cliente durante o atendimento 
Fonte: Elaboração própria 

 

 A figura 19 mostra os atributos avaliados pelos clientes durante o 

atendimento, e nota-se que a flexibilidade, personalização do processo e programas 

de fidelização tiveram um índice considerável de avaliação negativa.  Isso mostra 

que a agência precisa melhorar nesses atributos a fim de alcançar uma avaliação 

mais positiva dos clientes nesses pontos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo teve como objetivo compreender como é a qualidade do 

atendimento da agência de viagem CVC de Icaraí antes, durante e após a venda na 

visão da empresa e dos clientes. Por se tratar de um tema ainda pouco explorado no 

meio acadêmico considerou-se pertinente estudá-lo. Para alcançar o objetivo foi 

necessário: a) contextualizar a unidade de investigação; b) verificar como é o 

relacionamento da agência com seus clientes c) avaliar se a qualidade do 

atendimento e o relacionamento com a empresa contribuiu para a satisfação e a 

fidelização dos clientes. 

 Para concretizar esses objetivos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para 

a elaboração do referencial teórico abordando conteúdos referentes às agências de 

viagens, qualidade do atendimento, marketing de relacionamento, comportamento 

do consumidor entre outros. Para a pesquisa de campo foi feito uma entrevista com 

a gerente de vendas da agência de viagem e um questionário aplicado a 21 clientes 

que já realizaram pelo menos uma compra na loja. 

 Os resultados revelaram que a agência CVC de Icaraí, Niterói – RJ possui um 

bom atendimento de acordo com a gerente de vendas e os próprios clientes que 

fizeram uma boa avaliação desse atributo com 100% de satisfação. Percebe-se que 

a agência não utilizava o sistema CRM até o segundo semestre de 2012. Em função 

da dimensão da operadora, identifica-se um problema a demora na utilização desse 

sistema, pois caracteriza uma falta de foco no relacionamento com seus clientes. 

Ressalta-se que a utilização da ferramenta de CRM (Customer Relationship 

Management) ajuda na manutenção do relacionamento com os clientes, a fim de 

conseguir estreitar ainda mais o relacionamento empresa-cliente. Deste modo, a 

demora na implantação desse sistema constitui-se um problema para o 

relacionamento da empresa com seus clientes e a possível fidelização dos mesmos. 

A empresa se mostrou preocupada com o treinamento de seus funcionários, e 

revelou que há diversos treinamentos para melhor qualificá-los a fim de oferecer um 

atendimento de qualidade. 

 Observou-se também que a gerente sempre utiliza o discurso voltado para 

vendas, focando sempre na meta que é estipulada para a agência alcançar, e por 

isso há um acompanhamento mais intensivo da gerência em relação às vendas. 
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 Deste modo, percebe-se que o foco da agência é muito mais nas vendas do 

que no próprio marketing de relacionamento, e isso pode representar um problema 

para a agência, pois uma empresa de tão grande porte que não investe em 

relacionamento e programas de fidelização pode perder mercado e o agrado dos 

clientes. E o fato de ainda não terem implantado programas de fidelização se deve 

ao fato de estarem muito mais direcionados a vender para alcançar a meta do que a 

manter um relacionamento mais duradouro. 

 Em relação ao atendimento a agência se mostrou ser qualificada em todo o 

processo de venda: pré- venda, venda e pós-venda, pois todos os clientes avaliaram 

bem esse atributo, tendo sido bem atendidos durante todo o processo. Isso se 

confirma quando todos os entrevistados se mostraram dispostos a comprar 

novamente na agência. 

       Com base nos resultados, pode-se perceber que a maioria dos clientes da 

agência são maiores de 51 anos (61,9%), de bom poder aquisitivo (80,95% possuem 

renda superior a 4 salários mínimos) e com um bom nível de escolaridade ( 85,71% 

já concluíram a graduação), assim como mostra dados do bairro de Icaraí, 

considerando que a maior parte dos clientes (61,90%) reside no bairro.  

 Durante a elaboração da pesquisa surgiram poucas limitações, apenas o fato 

de só ter sido permito a utilização das fichas dos clientes dos meses de novembro e 

dezembro. Como a autora já havia estagiado na empresa facilitou o acesso e a 

execução da pesquisa, até mesmo por ter sido permitido a gravação da entrevista e 

o acesso às fichas dos clientes. Em relação aos questionários, por terem sido 

aplicados por telefone facilitou a obtenção dos resultados, pois não ocupou muito 

tempo do cliente e a resposta foi dada na hora, o que não tomou muito tempo para 

obtenção dos resultados. 

 Tendo em vista que não existem muitas pesquisas sobre o tema proposto, 

este trabalho pode contribuir para futuras pesquisas dessa temática ainda pouco 

explorada. Sugere-se uma pesquisa acerca do comportamento do consumidor, 

utilizando os atributos avaliados por eles durante o processo de compra e que foram 

discutidos por Panitz e Bertaglia (2012) na página 51deste trabalho. 

 Por fim, pode-se concluir que a agência possui qualidade no seu atendimento, 

e por isso todos os clientes entrevistados se sentiram seguros em comprar 

novamente na agência. A agência se preocupa com a qualificação de seus 

profissionais, oferecendo cursos regulares para melhor preparação de seus 
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funcionários, entretanto, poderiam oferecer também cursos fora da empresa para 

que os mesmos tivessem contato com o mercado exterior à empresa e obtivessem 

conhecimentos variados. A agência ainda precisa investir mais em programas de 

fidelização para retribuir a fidelidade de seus clientes, além de desenvolver 

pesquisas para conhecer melhor o seu público a fim de oferecer aos clientes 

produtos e serviços de acordo o perfil identificado. 
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