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RESUMO

As agências de turismo têm a internet  e as tecnologias de informação em geral

como aliadas e  como uma ameaça às  suas atividades.  A internet  promove fácil

acesso e troca de todo o tipo de informação, contato direto com prestadores de

serviços turísticos, possibilidade de efetuar compras online, que em alguns casos

acaba fazendo clientes dispensarem a intermediação das agências. Diante disso, as

agências de turismo se veem numa situação em que têm que utilizar as ferramentas

de  tecnologia  em  prol  do  desenvolvimento  de  seus  processos  e  para  facilitar

comunicação com clientes e fornecedores, buscando filtrar informações e transmitir

segurança e confiabilidade aos interessados.  A utilização do correio  eletrônico é

muito  comum nas agências de turismo, e  para analisar  o  uso desta ferramenta,

realizou-se uma pesquisa com 100 agências, englobando os municípios do Rio de

Janeiro, Niterói e São Paulo. Devido ao resultado inesperado, houve interesse em

investigar onde residiria a possível  falha nesse sistema de atendimento. É o que

consiste  este  estudo,  uma  pesquisa  de  campo  realizada  com  uma  amostra  de

agências da cidade de Niterói, participantes da análise inicial do atendimento por e-

mail,  que obtiveram resultados classificados na pesquisa anteriormente realizada

como insatisfatórios.  Procurou-se conhecer  a  utilização do e-mail,  supervisão do

processo,  atualização  do  web  site,  entre  outros  aspectos,  visando  identificar

deficiências que teriam ocasionado um atendimento não satisfatório ou o não retorno

por e-mail. Os resultados encontrados foram bem divergentes aos da pesquisa base,

e percebeu-se que há falhas no processo de comunicação no serviço prestado por

essas agências de viagens.

Palavras chave: Agências de viagens. Internet. Gestão da qualidade.



ABSTRACT

The travel agencies deal with the internet like an ally and a threat in your activities.

The internet  makes easier  the access and exchange of  information,  contact  with

touristic  suppliers,  the  possibility  to  buy  online  packages  and  so  many  others

functions, which in some cases makes dispensable the job of the travel agencies.

Therefore, that’s agencies have to use the internet as an ally to your development

and  to  filter  the  information  available  demonstrating  security  and  confidence  to

customers. The use of e-mail is so much common at travel agencies and to evaluate

this practice was made a research with 100 agencies of Rio de Janeiro, Niterói and

São Paulo. It  had an unexpected and negative result,  what brought the desire to

understand why it occurred. This is this study about, a research in the travel agencies

from  Niterói,  that  obtained  unsatisfactory  results  about  attendance  by  e-mail,

questioning how they use this tool, if it has a supervision, the actualization of the web

site, and others questions that involves this process, intending to realize where are

the problem. The result shows that what they answer do not match the first research

and exist a flaw in treatment processes, in other words, there aren’t a preoccupation

and investments for a quality management of the services.

Key words: Travel agency. Internet. Quality management.
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INTRODUÇÃO

Com  o  desenvolvimento  tecnológico,  as  empresas  que  o  aderem  e  se

aproveitam das inovações criam uma vantagem competitiva no mercado. Ainda mais

em se tratando de um mercado muito especializado e em contínua evolução como o

turismo. As agências de turismo, como intermediários, utilizam da tecnologia para

fazer contato com os clientes, usando softwares de sistemas em seus processos,

internet para desenvolvimento, marketing, dentre outros. É preciso acompanhar os

avanços  tecnológicos,  conhecer,  adaptar,  utilizar  essas  ferramentas  em  prol  da

obtenção de benefícios para a empresa e para se manter competitiva diante de um

cenário não tão favorável que as agências de turismo vêm enfrentando. 

O perfil dos turistas está se transformando, devido a mudanças no tempo livre

disponível, na remuneração, no nível educacional, e principalmente no estilo de vida

das  pessoas.  A  globalização  e  os  fatores  tecnológicos  também  influenciam  na

demanda turística. Os turistas estão cada vez mais informados, exigentes e cheios

de vontades e expectativas novas. Buscam mais flexibilidade, viver o máximo de

experiências possíveis, mais atenção pessoal e uma melhor qualidade nos serviços. 

Esta pesquisa investiga a qualidade no atendimento das agências de turismo

de Niterói, e tem como base uma pesquisa de cliente oculto, realizada em março de

2013, na qual foram apurados resultados insatisfatórios com relação ao atendimento

via correio eletrônico de 50 agências do Rio de Janeiro e Niterói, e 50 agências de

São  Paulo.  A  questão  que  impulsionou  esta  pesquisa  foi:  As  agências  estão

preparadas para realizar um atendimento qualificado utilizando as tecnologias da

informação?

Foram selecionadas as agências do município de Niterói para a investigação,

com o objetivo de observar  alguns possíveis aspectos que levaram ao resultado

insatisfatório  aos clientes ocultos  neste  tipo de atendimento,  já  que as  agências

selecionadas não obtiveram nenhum resultado considerado positivo, ou seja, não

responderam ou não responderam bem às solicitações, e devido à proximidade das

organizações,  sendo,  portanto,  concorrentes  diretas.  A investigação foi  realizada

inicialmente por meio de pesquisas bibliográficas e, posteriormente, com a efetuação

de pesquisa de campo em nove agências de turismo. Foi aplicada uma entrevista

semiestruturada,  com  questões  relacionadas  ao  uso  do  correio  eletrônico  e
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gerenciamento nas empresas, tendo por objetivo entender onde e por que houve

essa falha no processo de atendimento por meio da utilização de um recurso da

tecnologia da informação.

Este estudo estrutura-se em três capítulos. O primeiro aborda a origem das

agências  de  viagens,  surgimento  e  desenvolvimento  desses  intermediários,  bem

como sua conceituação e classificações. Também são apresentadas segmentações,

a estruturação dessas organizações, o panorama desse setor no cenário atual e a

importância da tecnologia no canal de distribuição. No segundo capítulo é discutida

a gestão de serviços com seus conceitos e características, a gestão da qualidade

em  serviços  e  sua  relevância  ao  fazer  parte  dos  processos  e  a  influência  da

tecnologia, que funciona como aliada nas operações e comunicação em geral. O

terceiro capítulo inicia-se com a explicação da pesquisa base de cliente oculto, para

melhor  entendimento  da  investigação  realizada  e,  em  seguida,  é  detalhada  a

metodologia  utilizada  e  a  aplicação  da  entrevista,  bem  como  a  discussão  dos

resultados.  Finalmente,  apresentam-se  as  considerações  finais,  relacionando  as

informações  recolhidas  com  o  referencial  teórico  e  o  conhecimento  empírico

adquirido.
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1. AGÊNCIAS DE VIAGENS: SURGIMENTO E DISCUSSÃO CONCEITUAL

Este capítulo traz uma breve discussão de como se deu o surgimento das

agências de viagem, seus conceitos e tipologias utilizadas, sua função de promover

a distribuição e comunicação do turismo, além da demonstração da estruturação de

uma  empresa  deste  segmento  para  um  melhor  entendimento  dos  processos

envolvidos na pesquisa.

1.1 SURGIMENTO DAS AGÊNCIAS DE TURISMO

A organização de viagens teve seu início em meados do século XIX, sendo

Thomas Cook considerado o fundador das agências de viagens, o primeiro agente

de  viagens  profissional  a  dedicar-se  a  essa  atividade  (REJOWSKI,  2001).  Sua

primeira viagem sem fins lucrativos foi o deslocamento de trem com cerca de 570

pessoas para um congresso antialcoólico:

Em  julho  de  1841,  Cook  fretou  um  trem  para  transportar  578  (ou  570)
pessoas, em uma viagem de ida e volta, entre as cidades de Loughborough e
Leicester,  distantes  35  km  uma  da  outra,  para  assistirem  um  congresso
antialcoólico. Para tanto persuadiu a companhia ferroviária que era melhor
negócio fazer sair  um trem completamente cheio de passageiros a preços
reduzidos, do que deixá-los operar com a tarifa normal, mas com índices de
ocupações  menores.  A  viagem  foi  toda  organizada  por  Cook  sem  visar
nenhum  benefício  pessoal,  mas  ele  logo  percebeu  o  enorme  potencial
econômico que apresentava a organização de viagens. (ACERENZA, 1990, p.
22-23)

Mas, antes dele, em 1822, Robert Smart, de Bristol (Inglaterra), foi o primeiro

a registrar passageiros em embarcações para alguns portos do Canal de Bristol e

para  Dublin  (Irlanda),  sendo  considerado  agente  de  viagens  de  navios  a  vapor

(BRAGA,  2007).  Antes de Cook,  Rejowski  (2001)  destaca a  agência de viagens

Abreu Turismo, como uma das pioneiras na área. Foi criada por Bernardo Abreu, na

cidade do Porto e vendia passagens de trem de Lisboa para Porto e de navio para a

América do Sul, cuidando também da documentação necessária para os imigrantes

portugueses.

Diante do crescimento deste fenômeno surgiram associações para organizar

e  auxiliar  essas organizações.  Em 1919,  foi  criada a  International  Federation  of
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Travel (IFTA  -  Federação  Internacional  das  Agências  de  Viagem).  Com  o

desenvolvimento da atividade turística e o desejo das pessoas de conhecer outros

lugares  ou  necessidade  de  viajar,  algumas  empresas  começaram  a  participar

apenas do processo de operação das viagens, mas não entravam em contato direto

com os clientes, apenas produziam a viagem e em seguida distribuíam para outras

agências de viagens que vendiam para as pessoas. Foi a partir daí que surgiram as

famosas  operadoras,  mais  especificamente  em  1928,  nos  Estados  Unidos

(ACERENZA,1990 apud ALVES, 2013).    

No fim da Segunda Guerra Mundial, houve a eclosão do turismo massivo e o

surgimento dos pacotes de viagens, em geral, foi uma estratégia que visava desviar-

se dos controles de câmbio por meio do pagamento total  da viagem no país de

origem (BRAGA, 2007).  Daí,  então, surgiu a necessidade de assessoramento de

viagens,  com  relação  à  organização,  obtenção  de  informações,  documentos  e

reservas de serviços. A criação da  International Air Transport Association,  (IATA)

devido ao crescimento e desenvolvimento das companhias aéreas após o término

da Segunda Guerra Mundial, provocou a expansão da quantidade de agências de

viagens no mundo todo.

A primeira agência de turismo aparece no Brasil em 1943, a Agência Geral de

Turismo, e o crescimento das agências em geral se deu entre 1947 e 1950. Em

1956 foi fundado o Sindicado de Empresas de Turismo do Estado de São Paulo, e

1959 surgiu a Associação Brasileira de Agências de Viagem – ABAV (REJOWSKI,

2001). 

Na década de 60 e 70, três agências se destacaram na operação do turismo

rodoviário:  a CVC Turismo, Soletur e Stella Barros. A CVC e Soletur realizavam

roteiros rodoviários nacionais, enquanto a Stella Barros se destacava no mercado

turístico e foi considerada pioneira em levar grupos de crianças e jovens à Disney

World. Já em 1986, o Decreto Federal nº 2.294 liberou o exercício e exploração das

atividades e serviços turísticos no Brasil, o que fez a quantidade de agências de

turismo chegar a mais de dez mil empresas no país. Algumas não tinham mínimas

condições de funcionamento e não conseguiram se manter no mercado, acabaram

fechando por volta de 1990 (BRAGA, 2007).

De  acordo  com  Trigo  (2000),  em  1989  houve  a  criação  da  Associação

Brasileira das Operadoras de Turismo (BRAZTOA), que congregava as empresas
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que trabalhavam com localidades internacionais e também existia a Câmara dos

Operadores Brasileiros de Turismo (COBRAT), que contava com operadoras que

trabalhavam  com  destinos  nacionais.  Em  1999,  houve  a  fusão  destas  duas

entidades, hoje em dia ambas estando inseridas na sigla BRAZTOA.

O desenvolvimento  e  profissionalismo  das  agências  de  viagens  revelou  a

característica  de  complexidade  desse  segmento.  Trata-se  de  empresas  que

atendem  às  necessidades  e  desejos  dos  clientes,  dependem  de  uma  série  de

processos,  equipamentos  e  tecnologia,  bem  como  condições  climáticas,  fatos

ocasionados  nos  destinos  turísticos  e  muitos  outros  fatores  externos.  Além  de

conciliar estes aspectos a uma eficiente e eficaz administração interna.

1.1.1 Conceito e tipologias das agências de turismo

As agências de turismo são um intermediário entre os consumidores e os

produtos turísticos. E, de acordo com Braga (2007, p.19):

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  turísticos  e  ofertando  isso  aos possíveis  consumidores.  (BRAGA,
2007, p.19)

Petrocchi  e  Bona  (2003)  dão  ênfase  à  função  de  assessoramento  desse

segmento, agregando ao conceito de agências de viagens o caráter de consultoria e

do contato mais pessoal dos processos:

As  agências  de  turismo  são  organizações  que  tem  a  finalidade  de
comercializar  produtos  turísticos.  Elas  orientam  as  pessoas  que  desejam
viajar,  estudar  as  melhores  condições  tanto  em  nível  operacional  quanto
financeiro, e assessoram os clientes acerca da definição dos itinerários. [...] A
agência  de  turismo  desempenha,  então,  uma  função  de  assessoria  ao
público, pois pesquisa, filtra e classifica as informações, cumprindo papéis de
facilitadora  para  a  população  e  intermediária  entre  empresas  turísticas  e
consumidoras. (PETROCCHI; BONA, 2003, p.11)

Conforme observa Beni (2002), a oferta turística se compõe de atrativos e

equipamentos e serviços, e para que a atividade turística aconteça é necessário que

esses elementos sejam unificados. Esse é o principal papel das agências de viagens

como um todo. 

12



Dentre  as  atividades privativas  (que só  este  tipo  de empresa pode  fazer)

realizadas pelas agências de turismo, segundo o Decreto Federal nº 12.974, estão:

 venda comissionada ou intermediação remunerada na comercialização de

passagens,  passeios,  viagens  e  excursões,  nas  modalidades  aérea,

aquaviária, terrestre, ferroviária e conjugadas;

 assessoramento,  planejamento  e  organização  de  atividades  associadas  à

execução de viagens turísticas ou excursões;

 organização  de  programas,  serviços,  roteiros  e  itinerários  de  viagens,

individuais ou em grupo, e intermediação remunerada na sua execução e

comercialização;

 organização de programas e serviços relativos a viagens educacionais ou

culturais e intermediação remunerada na sua execução e comercialização.

As Agências de Turismo poderão exercer, ainda, e sem caráter privativo, as

seguintes atividades:

 obtenção e legalização de documentos para viajantes;

 transporte turístico de superfície;

 desembaraço de bagagens, nas viagens e excursões de seus clientes;

 intermediação remunerada de serviços de carga aérea e terrestre;

 intermediação remunerada na reserva e contratação de hospedagem e na

locação de veículos;

 intermediação  remunerada  na  reserva  e  venda  de  ingressos  para

espetáculos públicos, artísticos, esportivos e culturais;

 representação de empresa transportadora, de meios de hospedagem e de

outras empresas fornecedoras de serviços turísticos;

 assessoramento,  organização e  execução de atividades relativas  a  feiras,

exposições, congressos e eventos similares;

 venda comissionada ou intermediação remunerada de seguros vinculados a

viagens e excursões e de cartões de assistência ao viajante;

 venda de livros, revistas e outros artigos destinados a viajantes; 

 outros serviços de interesse de viajantes.
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Porém,  algumas  agências  possuem  uma  característica  produtora,  outras

trabalham apenas com distribuição de produtos e serviços, entre outras categorias.

O decreto federal nº 84.934 de 1980 determinava a nomenclatura de agências de

viagem como organizadoras de viagens nacionais. Internacionais apenas se fossem

por  via  rodoviária.  Já  as  denominadas  agências  de  viagem e  turismo poderiam

organizar viagens mais longas e estruturadas, para todo tipo de público (BRAGA,

2007). E ainda de acordo com Braga (2007), diante da limitação da aplicação para

distinguir  funções e por  essa determinação não permitir  uma divisão clara  entre

agências  de  caráter  receptivo  e  emissivo,  em  2005  foi  estabelecido  o  Decreto

Federal  nº  5.406.  A partir  deste  foi  atribuida,  enfim,  a  denominação  operadoras

turísticas às agências de caráter produtivo, e a agências de viagem com principal

função  de  distribuição,  estando  as  duas  inseridas  na  categoria  de  agências  de

turismo.

De acordo com o decreto nº 5.406, de março de 2005, Braga (2007) explica a

diferença entre agências de viagens e operadoras turísticas. A agência de viagens

tem  a  função  de  intermediação,  que  compreende  oferta,  reserva  e  venda  de

produtos  e  serviços  turísticos  fornecidos  por  terceiros,  como  passagens,

hospedagens, excursões, cursos. Já as operadoras turísticas têm como atividade a

elaboração  de  roteiros  de  viagens,  nacionais  ou  internacionais,  emissivas  ou

receptivas, que compreendam mais de um serviço dos serviços intermediados pela

agência de viagens.

No seu papel de operadora, a agência de viagens e turismo volta-se para a
estruturação  e  comercialização  de  pacotes  turísticos,  utilizando-se  das
agências como canal de distribuição no mercado final. (PETROCCHI; BONA,
2003. p. 44)

Dentre  as  classificações  das  operadoras  estão  as  internacionais,  que

elaboram  programas  turísticos  para  países  diferentes  ao  de  sua  origem;  as

nacionais,  que operam destinos do território  nacional;  e  as locais,  que elaboram

roteiros de passeios na cidade e região de sua sede, tendo assim uma característica

receptiva. Uma operadora pode se encaixar em mais de uma dessas classificações,

como pode ser também mais específica, de acordo com segmentação de mercado,

como por exemplo: operadoras de intercâmbio, de incentivo, de ecoturismo, entre

outros.
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As  agências  de  viagens  podem  ser  classificadas  como  agências

representantes,  que  atuam como  vendedores  oficiais  de  um produto  ou  serviço

turístico representando um fornecedor, podendo ser este uma companhia aérea, um

hotel, uma operadora. Essas empresas podem vender para agências ou diretamente

para os passageiros; agências distribuidoras, que têm um perfil atacadista em geral,

porque compram uma quantidade grande de produtos turísticos de fornecedores ou

representantes por um bom preço, para revender ao mercado de varejo; agências

vendedoras,  com  caráter  varejista,  que  atendem  diretamente  ao  passageiro,

oferecendo  todas  as  possibilidades  de  produtos,  e  com  isto  contata  diferentes

fornecedores, para garantir a satisfação de cada cliente; agências especializadas em

viagens de lazer,  são mais relacionadas às expectativas  dos clientes,  atuam na

reserva e adaptação de roteiros de férias de forma que satisfaça a necessidade do

cliente individualmente, da família ou grupo; agências especializadas em viagens de

negócios são aquelas que atendem, basicamente, pessoas jurídicas que contratam

serviços para seus funcionários que viajam a negócios e têm suas despesas pagas

pela empresa. Este atendimento deve ter um caráter menos pessoal, e sim prático e

eficaz.

         Estas classificações de acordo com Braga (2007) são relacionadas na figura 1:

Figura 1 – Ligações comerciais entre as agências de viagem e seus clientes no mercado brasileiro.
  Fonte: Adaptado de Braga, 2007, p. 26.
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Esta  figura  demonstra  de  forma  clara  como  são  as  relações  entre  estas

classificações  de  agências  de  viagem  e  como  pode  ocorrer  o  processo  de

intermediação ou de venda direta ao consumidor. Dentre estes tipos existem outras

segmentações mais específicas,  que adéquam as ligações comerciais  de acordo

com o mercado e objetivos da organização.

1.2 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Os  intermediários  turísticos  têm  a  função  de  promover  a  distribuição  e

comunicação  do  turismo.  De  acordo  com  Cunha  (2001,  p.  290),  um  canal  de

distribuição  “é  uma  estrutura  operativa,  um  sistema  de  relações  ou  várias

combinações de organizações, através das quais um produtor de bens e serviços

turísticos  vende  ou  confirma  a  viagem  do  comprador”.  Essa  distribuição  é

fundamental, já que o turismo é um fenômeno complexo e para ser realizado são

necessárias muitas informações e serviços agrupados, chegando ao cliente final e

possibilitando  sua  prática.  Para  Kotler  et  al. (2003),  as  principais  funções

desempenhadas pelos canais de distribuição do turismo são: informação, promoção,

contato e negociação. Aspectos esses que se apoiam na tecnologia da informação

para sua prática, uma vez que, devido à intangibilidade da atividade turística e à

quantidade  de  informações  de  fácil  acesso  (mas  nem  sempre  confiáveis),  é

importante a troca de informações e contatos práticos e ágeis,  de forma segura,

passando credibilidade e conforto ao cliente.

A  tecnologia  da  informação,  que,  de  acordo  com  O’Connor  (2001)  é  a

convergência da computação, comunicações e eletrônica, se tornou uma plataforma

universal para a distribuição de produtos turísticos. Essa ferramenta é fundamental

para alguns setores do turismo, como as agências de turismo e, principalmente, para

a comunicação destas agências com companhias aeras, por meio de Sistemas de

distribuição global – (GDS), como por exemplo, o Galileo e o Amadeus, que são

sistemas que possibilitam a reserva, emissão e outros procedimentos relacionados a

bilhetes aéreos, como também reservas de hotéis ou locação de veículos.
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1.3 ESTRUTURA DE UMA AGÊNCIA

Para  compreender  o  funcionamento  de  uma  agência,  é  preciso  ter

conhecimento da sua estrutura organizacional. Para a abertura de uma agência, por

exemplo,  inicialmente é preciso ter um Plano de Negócios,  onde se é traçada a

estratégia  de  gestão  e  operação,  baseada  nas  oportunidades  e  ameaças  do

negócio, com relação ao mercado. Após captar os recursos para a viabilização da

empresa,  pode-se  estruturar  o  Contrato  Social,  que  contém as  informações  que

caracterizam a organização legalmente (BRAGA, 2007).

Com relação a departamentos, os autores Petrocchi e Bona (2003) citam as

funções  essenciais  nas  agências  de  turismo,  apontando  algumas  de  suas

características (figura 2).

    

Figura 2 - Funções essenciais na agência de viagens e turismo.
Fonte: Petrocchi e Bona, 2003, p. 30.
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Funções Atividades

Técnicas

Montagem  e  venda  dos  roteiros  turísticos;  compra  e  venda  de
serviços de turismo em geral; estudos de tendências do mercado do
turismo e da concorrência; estudo de viabilidade técnica-econômica
para compra e venda de produtos turísticos; operação de sistemas
de  reservas  como  de  transportadoras  e  hotelaria;  vendas  de
passagem;  resevas  de  hotéis,  reservas  em  empresas  em
entretenimento;  locação  de  veículos;  operação  de  sistemas  de
reservas;  como  de  transportadoras  e  hotelaria;  conhecimento  e
orientação sobre legislação turística; e serviços diversos do turismo.

Comerciais

Atendimento aos clientes; assessoramento aos turistas e empresas;
vendas  ao  público  consumidor;  vendas  às  agências  de  viagens;
marketing;  promoção;  pesquisa  de  mercado;  e  pesquisas  pós-
venda.

Financeiras

Contas  a  receber;  contas  a  pagar;  tesouraria;  fluxo  de  caixa;
aplicações financeiras; captação de recursos; orçamentos; ponto de
equilíbrio operacional.

Contábeis
Contabilidade; balanço patrimonial; apropriação de custos; auditoria;
e estatísticas.  

Segurança

Manutenção  predial;  manutenção  de  equipamentos;  vigilância;
prevenção  de  incêndios;  preservação  ambiental;  prevenção  de
acidentes no trabalho.

Administrativas
Planejamento; recursos humanos; compras; informática; transporte;
almoxarifado; serviços gerais; controles operacionais e telefonia. 



Essas  divisões  básicas  podem  ser  subdivididas,  ou  mais  de  uma  ser

executada por um mesmo grupo ou pessoa, de acordo com as características de

cada empresa. Os autores supra citados indicam dois tipos de órgãos, o de linha e

os  de  apoio.  Órgão  de  Linha  é  conhecido  como  front  office,  sendo  aquele  que

trabalha diretamente com a prestação do serviço ao cliente, participa da experiência

percebida pelo cliente. Órgão de apoio pode ser chamado também de back office ou

atividade  de  meio,  ele  opera  somente  fora  do  alcance  do  cliente,  cuidando  de

assuntos  relacionados  à  contabilidade,  recursos  humanos  e  informática,  por

exemplo. Os dois órgãos fazem parte da estrutura de uma agência e devem estar

alinhados de acordo com o porte, a especificação e objetivo de cada organização.

(PETROCCHI; BONA, 2003 apud ALVES, 2013). 

Para que estes departamentos e órgãos trabalhem de forma organizada e

funcional, são estabelecidas hierarquias com relações de comando e subordinação,

que ficam visíveis claramente por meio de organogramas. Outra ferramenta também

importante é a representação gráfica por fluxogramas, que registram processos da

empresa, tornando-os mais fáceis de serem analisados e avaliados.

No próximo capítulo será abordada a gestão dos serviços das agências de

turismo em geral, e como a tecnologia da informação é importante nas atividades

destas empresas.
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2. GESTÃO  DE  SERVIÇOS  E  A  INFLUÊNCIA  DA  TECNOLOGIA  DE

INFORMAÇÃO

As  agências  de  turismo  trabalham  vendendo  serviços,  geralmente  são

serviços  agrupados que agregam valor  a  uma determinada experiência  turística.

Portanto, este capítulo fala sobre o conceito de serviços, a diferenciação de serviços

e produtos, classificações, gestão da qualidade deste segmento e a influência da

tecnologia de informação em seus processos.

2.1 CONCEITO DE SERVIÇOS

Para Kotler (2000), serviço é um ato ou desempenho que uma parte possa

oferecer a outra e que seja essencialmente intangível, que resulte na propriedade de

nada, e tem a possibilidade da sua produção estar vinculada a um produto físico ou

não. É uma ferramenta importante em relação à interação de pessoas, direta ou

indiretamente, que pode influenciar em um atendimento intangível ou na aquisição

de  produtos  físicos  e  outros  aspectos  agregados  à  determinada  situação  de

prestação de um serviço. Uma vez que não só o serviço que o cliente procurou

influencia  na  experiência  daquele  momento,  como  também  as  pessoas  e  o

atendimento dado, as evidências físicas do local, os equipamentos utilizados, etc.

Jonhston e Clark (2002) indicam quatro elementos para conceituar serviços:

 Elementos sobre a experiência do serviço: aspectos sobre a interação

direta do cliente com o serviço;

 Elementos sobre o resultado da prestação do serviço: o que se espera

como saídas do processo de serviço;

 Elementos  sobre  a  operação  do  serviço:  como  o  serviço  deve  ser

prestado;

 Elementos  sobre  o  valor  do  serviço:  aspectos  sobre  os  possíveis

benefícios obtidos pelo cliente com o serviço.
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2.1.1 Serviços x produtos

Para compreender os serviços, é preciso diferenciá-los de produtos (físicos) e

discutir  suas características.  De acordo com Corrêa e  Caon (2006),  os  serviços

normalmente  são  produzidos  e  consumidos  simultaneamente,  ou  não  são

estocáveis, e produtos sim; Os serviços precisam da presença do cliente para serem

produzidos, já os produtos podem ser produzidos e só posteriormente chegar ao

cliente;  serviços  são  intangíveis  e  produtos  tangíveis.  Estas  são  divergências

básicas, mas que estão sendo questionadas diante do ambiente competitivo em que

vivemos e, portanto, surgem os “pacotes de valor”. Pacotes que englobam parcelas

de serviços e produtos, que devem ser gerenciados em conjunto.

2.1.2 Classificação de serviços

Entre as formas mais significativas de agrupar os tipos de serviços, Lovelock,

Wright, e Moreira (2004) os classificam de acordo com: 

 Grau  de  tangibilidade  ou  intangibilidade  dos  processos  de  serviços:  São

tangíveis  quando realizam algo  físico,  como uma refeição ou lavagem.  A

intangibilidade está nos serviços como lecionar ou telefonar. 

 Destinatário direto do processo de serviço: Serviços que estão dirigidos aos

próprios clientes, e não a algo que os pertencem. Como corte de cabelo e

transporte público.

  Lugar e tempo de entrega do serviço: É levado em consideração o lugar

onde os clientes estão situados, suas preferências quanto ao momento de

compra e de sua utilização, os custos relativos de alternativas diferentes e

fatores sazonais.

 Personalização versus padronização: Os serviços devem ser personalizados,

adaptados para satisfazer necessidades individuais, ou devem ter um mesmo

padrão para que os clientes o conheçam e o usufruam da melhor forma que

queiram.

 Natureza da relação com os clientes: O mesmo serviço pode ser recebido de

diferentes  formas  por  cada  cliente.  É  importante  conhecer  o  cliente  para

20



melhor atendê-lo. Devido a essa relação surgem benefícios como fidelidade,

por exemplo.

 Medida na qual a oferta e a demanda estão em equilíbrio: A importância de

se  preparar  de  acordo  com a  demanda  e  as  implicações  sobre  ela.  No

turismo, um exemplo disso é a sazonalidade. Os prestadores devem ter uma

administração estratégica para enfrentar ou amenizar esse problema.

 Medida  em  que  instalações,  equipamentos  e  pessoal  participam  da

experiência de serviço: Esses elementos tangíveis e o contato com pessoas

influenciam diretamente  no  sistema de  entrega  do  serviço.  A  experiência

engloba o serviço, o ambiente físico e as pessoas envolvidas.

Para gerenciar as operações e adaptá-las da melhor forma em cada situação, é

importante entender também os tipos de serviços. Corrêa e Caon (2006) os separam

da seguinte forma:

 Serviços  de  massa:  são  serviços  em  que  grande  número  de  clientes  é

atendido por dia numa unidade típica, de forma padronizada, visando ganhos

de escala. Não se pode customizar praticamente nada e a grande ênfase

está nas atividades de back office.

 Serviços  profissionais:  são  serviços  prestados  de  forma  completamente

customizada,  personalizando  o  atendimento  ou  pacote  de  serviço  às

necessidades e desejos de cada cliente em particular, sendo assim, limitados

a atender um número menor de clientes por dia.

Entre estes extremos, existem os estágios intermediários:

 Serviços de massa “customizados”: são serviços próximos à posição de

volume  dos  serviços  de  massa,  mas  que,  utilizando  principalmente

tecnologias  de  informação  avançadas,  proporcionam  ao  cliente  a

sensação de serviço personalizado, de forma automatizada.

 Serviços profissionais de massa: são serviços profissionais, que, embora

sua própria  natureza requerem uma personalização,  procura  aumentar

seus ganhos de escala a fim de atender a um número maior de clientes

por dia em suas unidades de operação. 

 Lojas de serviço: são operações que tratam um volume intermediário de

clientes  por  dia  em suas unidades de operação típicas,  estão a  meio
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caminho quanto às variáveis customização, front office versus back office,

ênfase em pessoas versus equipamentos e intensidade de contato.

2.2 Gestão da qualidade em serviços

A  gestão  da  qualidade  está  associada  à  entrega  dos  serviços  de  forma

satisfatória  ou  superior  à  expectativa  do  cliente.  Também  está  ligada  aos

concorrentes  de  um  determinado  ramo,  pois,  mais  que  proporcionar  um  bom

atendimento no geral, é importante que a experiência percebida pelo cliente seja

melhor do que em outras empresas ou organizações. 

Uma  correta  gestão  da  qualidade  dos  serviços  será  a  responsável  por
produzir um pacote de valor que gere níveis de satisfação que garantam que
o cliente fique fidelizado. Um cliente fiel será um cliente retido, frequente, que,
mais  do  que  apenas  voltar,  será  um  agente  de  marketing  da  empresa,
fazendo propaganda boca a boca e divulgando sua satisfação em seu círculo
de influência, auxiliando a ampliar a conquista de novos clientes. (CORRÊA;
CAON, 2006, p. 87)

Os fatores que dão base às expectativas dos clientes são (ZEITHAML et al.,

1990):  as  necessidades  e  desejos  do  cliente,  a  experiência  passada  do  próprio

cliente, a comunicação boca a boca, a comunicação externa e o preço. Em serviços,

é como se fosse uma relação entre o que o cliente deseja receber ou viver, o seu

momento ao usufruir o conjunto de serviços, a experiência em si, o que as pessoas

comentam sobre o serviço e como ele é mostrado à sociedade, e enfim, se o preço

cobrado é justo. 

Já para que os clientes avaliem o desempenho em serviços, Corrêa e Caon

(2006)  propõem  os  seguintes  aspectos:  acesso  (facilidade,  proximidade  e

praticidade);  velocidade  (rapidez  no  processo  de  atendimento);  consistência

(especificação  e  entrega  dos  serviços);  competência  (capacitação  técnica  para

prestar  o  serviço);  atendimento  (atenção  dada  e  disposição  para  auxiliar);

flexibilidade  (ajustar  o  pacote  de  serviço  à  necessidade/desejo  de  cada  cliente,

quantidade de opções oferecidas);  segurança (segurança pessoal  e dos bens do

cliente);  custo  (condizente  com  o  valor  que  se  tem);  integridade  (honestidade,

sinceridade e justiça ao cliente); comunicação (comunicar-se de forma prestativa);
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limpeza;  conforto;  qualidade  dos  bens  (qualidade  de  materiais  oferecidos  ou

utilizados que fazem parte do pacote de valor entregue); e estética.

No entanto, não é simples garantir um bom desempenho e que todos esses

aspectos  sejam  satisfatórios.  Para  evitar  a  deficiência  na  qualidade,  Zeithaml,

Parasuraman e Berry (1990) apresentam os cinco desvios ou gaps mais comuns:

Deficiência 1 – Não saber o que os usuários esperam: não utilizar corretamente

informações  coletadas,  pesquisa  de  mercado  ineficientes,  falta  de  comunicação

interna.

Deficiência  2  –  Estabelecimento  de  normas  de  qualidade  equivocadas:  falta  de

compromisso  da  direção  com  a  qualidade,  muitas  vezes  por  não  ter  gestão  e

objetivos focados nisto.

Deficiência 3 – Deficiências na realização dos serviços: falta de predisposição para

prestar os serviços, por conta de inexperiência, problemas internos ou ausência de

supervisão.

Deficiência 4 – Discrepância entre o que se promete e o que se oferece: não manter

uma comunicação interna eficiente,  o  que gera  discrepância de informações,  ou

exagerar  na  hora  da  oferta  sem  se  certificar  de  que  as  informações  sejam

verdadeiras.

Deficiência 5 – Diferença entre os serviços esperados e os recebidos: pode ser um

efeito das deficiências anteriores ou de alguma delas, que em geral causam uma

percepção negativa por parte do cliente e não corresponde ao que ele esperava.

Percebe-se que para se alcançar os níveis de qualidade desejados é preciso

muita dedicação, pois se trata de muita complexidade envolvida neste processo.

Para oferecer serviços de qualidade é necessário questionar as expectativas
que se criam nos clientes, saber ajustar o preço dos serviços à oferta real,
cuidar para que as instalações ou os processos cumpram com as normas de
qualidade estabelecidas, procurar fazer com que a atenção dos clientes se
faça como eles esperam e conseguir que as medidas tomadas sejam notadas
perfeitamente. (COOPERS; LYBRAND,1994, p. 35)

Devido  a  isto,  com  relação  à  gestão,  existem  certos  cuidados  e

procedimentos  importantes  para  a  manutenção da qualidade no serviço.  A OMT

(2001) indica cinco fases que precisam ser realizadas sucessivamente: 
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1  –  Analisar  das  expectativas  e  necessidades  dos  clientes,  bem  como  das

deficiências do serviço: é necessária a reflexão sobre problemas na prestação dos

serviços e pesquisas sobre o perfil e informações dos clientes, como por exemplo,

ter um feedback da experiência do cliente;

2 – Programação das ações pertinentes: evitar que problemas se repitam com ações

como  corrigir  deficiências  do  processo,  entre  outras,  por  meio  de  informações

obtidas;

3 – Melhoria no procedimento operativo: Pôr em prática as indicações anteriores de

forma eficaz;

4  –  Avaliar  o  impacto  das  ações  de  melhoria  ou  das  ações  corretivas  das

deficiências: ter um sistema de avaliação para verificar a efetividade das medidas

tomadas;

5 – Melhorar até alcançar os objetivos: Analisar os resultados obtidos para encontrar

os prontos fortes e novos pontos fracos ou possíveis ameaças, que necessitam de

monitoramento e melhorias, reiniciando então este ciclo.

Em se tratando de serviços, de agências de turismo especificamente, estes

processos são muito relevantes para a manutenção do negócio. É por meio destas

etapas  e  análises  que  o  gestor  pode  identificar  ações  mal  sucedidas,  buscar

mudanças, ter uma melhor visão do mercado e implicações externas, bem como

promover uma imagem positiva de sua organização, para fidelizar clientes e captar

novos.

2.3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO TRANSFORMANDO OS SERVIÇOS

De  acordo  com Balarine  (2002),  tecnologia  da  informação  corresponde  a

objetos  (hardware)  e  veículos  (software)  destinados  a  criarem  sistemas  de

informação, para a praticidade e inovação na troca e obtenção de informações e

operações.  Ou  seja,  uma  série  de  ferramentas  que  facilitam  ou  tornam  viáveis

processos para se chegar a um fim. Alguns exemplos dessas ferramentas, que são

importantes para a atividade das agências de turismo, são a internet  e  algumas

aplicações que esta rede oferece:
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 Internet:  interliga centenas de milhares de computadores de todo o

mundo e disponibiliza recursos que pessoas e organizações possam

trocar informações e manter uma comunicação. Essa interação pode

ser entre clientes e empresas, e entre indivíduos com características

em comum, por meio de web sites, e-mails, sites de relacionamento,

etc (GUIMARÃES; BORGES, 2008).

 E-mail: A OMT (2001) define como um meio pelo qual se podem enviar

mensagens escritas e outro tipo de informação (programas, imagens)

a outras pessoas que tenham endereço de e-mail. Essa troca pode ser

em âmbito local, nacional e internacional, além de ser uma forma de

arquivar informações. 

 E-commerce:  com  o  desenvolvimento  da  internet  as  empresas

começaram  a  disponibilizar  seus  serviços  e  informações  no  meio

virtual,  comercializando  produtos  online,  o  chamado  e-commerce

(CATALINI et al, 2006 apud ALVES, 2013).

 Webmarketing: praticas e técnicas de marketing que são difundidas na

Internet  para  divulgar  produtos  e  serviços.  Chama-se  de

webmarketing,  mas  também é  conhecido  como  marketing  na  web,

marketing na internet, ou ainda, e- markerting ou marketing eletrônico

(ALVES, 2013).

 Sistema  de  Reservas  Informatizado  (CRS)  e  Sistema  Global  de

Distribuição (GDS):  CRS é uma base de dados para o controle  de

custos e inventário de recursos, armazenamento e gestão de dados

sobre voos, lugares e tarifas nas companhias aéreas, gerenciamento

de produção e rastreio  de tarifas.  O GDS é uma transformação do

CRS,  que  permite  a  apresentação  de  disponibilidades,  reserva  e

emissão de bilhete aéreo (OMT, 2001). Essas ferramentas são mais

utilizadas pelas operadoras turísticas.

Inicialmente, a internet parecia ser uma ameaça às agências de viagens, já

que  seria  um meio  de os  turistas  potencias  obterem as  informações  desejadas,

terem acesso à web sites de meios de hospedagem e prestadores de serviços em
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geral, podendo dispensar as agências como intermediadores deste processo. Mas,

levando em consideração o lado negativo da internet, existem muitas informações

falsas, já que qualquer um pode escrever qualquer coisa, a identificação da pessoa

ou organização fica mais difícil, impessoal, existe a possibilidade de golpes, vírus.

Devido a isto, muitas pessoas sentem mais segurança ao contratar os serviços por

agências,  que  utilizam a  internet  como aliada.  Facilita  o  contato  com clientes  e

fornecedores, é um meio de divulgação dos produtos e um recurso fundamental na

parte  operacional,  como  softwares  de  sistemas  de  reservas  e  procedimentos

internos,  além  de  se  responsabilizarem  por  qualquer  problema  relacionado  à

reservas e pagamento aos fornecedores, e, portanto, continuam sendo o meio mais

confiável  para se organizar uma viagem. Guimarães e Borges (2008) apontam o

setor do turismo como um incorporador de tecnologia, já que seu fomento depende

da capacidade de inovação, desenvolvimento de novos produtos, aperfeiçoamento

da  comunicação,  personalização  do  atendimento  e  o  uso  das  tecnologias  para

melhoria da gestão.

No  entender  da  Organização  Mundial  do  Turismo  -  OMT,  “As  empresas

devem aproveitar e utilizar essas inovações para que sejam competitivas dentro de

um mercado cada vez mais especializado e em contínua evolução.” (2001, p. 305).

A OMT (2001) ainda complementa ressaltando que as agências devem se adaptar

às novas características do movimento constante do mercado, gerado também pelo

desenvolvimento tecnológico.  Isto  requer um esforço por  parte destas empresas,

que devem investir em novas tecnologias e relacioná-las às estratégias de gestão da

qualidade  anteriormente  mencionadas,  para  garantir  uma  prestação  de  serviços

eficaz e acima das expectativas dos clientes, que atualmente apresentam um perfil

com novas necessidades.

26



3. GESTÃO  DA  QUALIDADE  EM  SERVIÇOS  AO  CLIENTE:  UMA

INVESTIGAÇÃO EM AGÊNCIAS DE TURISMO DE NITERÓI

Neste capítulo, será apresentado o método utilizado para o desenvolvimento

da  monografia.  Serão  descritos  ainda  os  procedimentos  da  pesquisa,  como  a

escolha  dos  objetos  de  estudo,  a  aplicação  do  questionário  e  a  análise  dos

resultados.

Esta pesquisa tem por objetivo dar continuidade ao Trabalho de Conclusão de

Curso, da aluna Sara Cristina da Silva Alves, “Oportunidades e ameaças no uso do

correio  eletrônico  pelas  agências  de  viagens”,  defendida  em  2013,  como  pré-

requisito para obtenção do título de Bacharel em Turismo. A pesquisa em questão

foi realizada em fevereiro e março de 2013, selecionando 50 agências do município

do  Rio  de  Janeiro  e  de  Niterói,  e  outras  50  da  cidade  de  São  Paulo,  todas

cadastradas no site da Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) e com

uma página na internet,  como site,  informando e-mail  para contato. Em seguida,

foram idealizados três clientes ocultos, um brasileiro, um americano e um espanhol,

e foram criadas contas de e-mail para cada um deles. Foram enviados e-mails em

português, inglês e espanhol para cada uma dessas 100 agências, sendo criado

para cada língua-nacionalidade um motivo e lugar diferente para viajar. O cliente

português solicitou consultoria e orçamento para uma viagem ao Rio de Janeiro com

sua esposa para comemorar dez anos de casados, o cliente americano queria viajar

durante as férias com a família e o espanhol viajaria com o irmão mais velho por

completar  a  graduação.  Todos  com  o  mesmo  interesse  em  conhecer  cidades

próximas e esportes de aventura.

Para a análise dos dados foram utilizados os seguintes aspectos:  taxa de

resposta, tempo de espera e nível da qualidade da resposta. Das 150 solicitações

enviadas por e-mail  para as agências do Rio de Janeiro e Niterói,  foram obtidas

apenas 16 respostas, enquanto as agências de São Paulo responderam 13. Total de

29 respostas aos 300 e-mails enviados. Quanto ao tempo de espera, a maioria das

respostas foi  dada no primeiro dia, ou seja,  nas 24 horas após o e-mail  ter sido

enviado.  Apenas duas agências responderam no segundo dia,  e uma no quarto.

Para analisar a qualidade das respostas, foram estipulados cinco níveis: péssimo,

ruim, regular, bom e ótimo. Sendo oito respostas avaliadas como ruins, seis como

27



regulares, seis boas e três ótimas. As demais informaram que não trabalhavam com

o destino não foram avaliadas. Para o melhor entendimento desses critérios, segue

abaixo a figura 3, explicativa do nível de qualidade utilizada:

Nível de
Qualidade

Respostas

1. Péssimo Não Respondeu.

2. Ruim
Resposta inadequada.

Orientação indevida
Muito pouco esclarecimento

Relacionamento incorreto com cliente.

3. Regular
Respondeu adequadamente, preço, disponibilidade e uma ou

outra
informação solicitada.

4. Bom
Informou preço, disponibilidade, e orientou quanto à busca de

informações solicitadas.

5. Ótimo

Informou preço, disponibilidade, e orientou quanto à busca de
informações solicitadas, informando nominalmente os sites a

serem pesquisados ou dando dicas de como fazê-lo.
Atendeu as regras e dicas necessárias para escrever um bom e-

mail. Surpreendeu o cliente.

   Figura 3 - Critérios de qualidade das respostas da pesquisa de cliente oculto. 
   Fonte: Rocha (2004, p.12) apud Alves (2013, p.53).

Com base nesses resultados, houve interesse em investigar o porquê desta

falta de retorno, com foco nas ferramentas de tecnologia envolvidas e na gestão dos

serviços prestados pelas agências de turismo.

3.1 QUESTÃO CENTRAL DA PESQUISA

Esta investigação tem por objetivo responder à seguinte questão:
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(i) Por  que  as  agências  de  turismo  de  Niterói  não  responderam  ou

responderam de forma insatisfatória  às  solicitações dos clientes por  e-

mail?

3.2 TIPO DE PESQUISA E MÉTODO

Tendo por base a hipótese de que há uma ausência ou ineficiência de gestão

da  qualidade  do  segmento  de  agências  de  turismo,  foi  tomada  a  decisão  pela

pesquisa de caso múltiplo. Como o objetivo geral dos estudos de caso é desenvolver

um entendimento,  o  mais  completo  possível,  do  problema investigado  (PUNCH,

1986  apud  Rocha,  2011),  foram  elaborados  alguns  questionamentos  sobre  a

gerência  e  utilização  de  tecnologias  da  informação  nessas  agências.  Para  a

elaboração deste método de investigação, devem-se considerar os casos múltiplos

como  experimentos  múltiplos,  segundo  a  lógica  da  replicação.  Esta  lógica  deve

prever  resultados  semelhantes  dos  casos  pesquisados,  ou  produzir  resultados

contrastantes  por  razões  previsíveis  apresentadas  pelo  referencial  teórico  (YIN,

2001).

Em estudos  de  casos  múltiplos,  o  caso  individual  é  de  interesse  porque
pertence a uma coleção particular de casos. O caso individual compartilha
uma  característica  ou  condição  comum  aos  demais  casos  do  projeto  de
pesquisa. Os casos pertencentes a uma mesma coleção são membros de um
grupo ou exemplos de um fenômeno a ser estudado. (ROCHA, 2011, p.60)

Porém, de acordo com Stake (2006, apud Rocha, 2011), para que resultados

semelhantes  ou  contrastantes  possam  ser  apresentados  em  estudos  de  casos

múltiplos, o pesquisador deve trabalhar vigorosamente para entender um caso por

vez, mesmo em estudos múltiplos.

3.3 UNIVERSO E AMOSTRA – SELEÇÃO DE CASOS

A  pesquisa  foi  realizada  em  empresas  localizadas  na  cidade  de  Niterói,

obrigatoriamente, aquelas que foram utilizadas na pesquisa inicial, sobre qualidade

do atendimento por correio eletrônico, que fazem parte da ABAV e possuem páginas

na internet e contato de e-mail nas mesmas. O critério utilizado para esta seleção foi

o resultado inesperadamente ruim da cidade apresentado na pesquisa anterior, de

acordo com os critérios da figura 3 a cima, e pela proximidade das mesmas, sendo
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assim grandes concorrentes entre si e a fim de facilitar a aplicação da entrevista,

para  que  este  pudesse  ser  bem  trabalhado  e  específico  de  acordo  com  as

características do local.

Os sujeitos da pesquisa foram os funcionários (agentes de viagens), que são

os envolvidos em atender os clientes, seja direta ou indiretamente.

As agências utilizadas como objetos de estudo foram:

Agências do município de Niterói
1. 1001 Turismo
2. 4 Cantos Turismo
3. Ânima Turismo
4. Online Tur
5. Pedro Mello Turismo
6. Tempo Livre Turismo
7. Tia Tânia Viagens
8. TNT Viagens
9. Tritton Turismo

          Figura 4 - Lista das agências selecionadas
                  Fonte: elaboração própria 

3.4 COLETA DE DADOS

Com  o  intuito  de  responder  à  questão  central  da  pesquisa,  foram

questionadas  somente  informações  qualitativas,  tendo  foco  em  tecnologia  da

informação, gestão da qualidade em serviços e comunicação. 

Os meios usados para a coleta de dados da pesquisa foram:

- Pesquisa bibliográfica na investigação sobre “Oportunidades e ameaças no uso do

correio  eletrônico  pelas  agências  de  viagens”  e  nas  tabelas  das  informações

coletadas por meio da pesquisa, para ter as informações das respostas obtidas e o

critério  adotado  para  a  avaliação  dos  resultados,  etc.;  Também  obteve-se

informações  nos  sites  das  empresas,  sobre  os  serviços  prestados,  produtos,

contato, apresentação da empresa, o que foi fundamental para um primeiro contato

com cada empresa e para fazer uma pré-avaliação de como essas se apresentam

na internet aos clientes potencias.
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- Pesquisa de campo, com entrevistas semiestruturadas, com roteiro pré-definido

(Apêndice  1).  Foram  realizadas  entrevistas  focalizadas  (YIN,  2009)  em  que  os

entrevistados e a operação das empresas foram observados, em junho de 2013.

3.5 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DOS DADOS

De  acordo  com  Eisenhardt  (1989),  a  análise  de  dados  é  o  coração  da

construção teórica a partir de estudos de caso, mas também a parte mais complexa

da pesquisa e a menos codificada parte do processo. Pois, os estudos publicados

geralmente  descrevem  a  estratégia  de  pesquisa  e  a  coleta  de  dados,  mas

apresentam  pouco  espaço  para  a  discussão  do  processo  de  análise.  Por  este

motivo,  os  procedimentos  utilizados  visaram  abranger  de  forma  completa  os

aspectos que influenciaram os resultados anteriormente atingidos na pesquisa por

correio  eletrônico,  para  que  houvesse  recursos  para  uma  análise  ampla  e

esclarecedora. Para a entrevista semiestruturada foram elaboradas seis perguntas

sobre como as empresas utilizam e-mail, site, se há uma supervisão neste processo,

os produtos que trabalham e se dominam outros idiomas¹,  para tentar identificar

possíveis  falhas  em  algum  destes  procedimentos  que  justificassem  o  resultado

inicialmente obtido. Esta elaboração se deu com base na hipótese em questão e

apresentou algumas discrepâncias de informações disponibilizadas pelas agências

analisadas.

3.6DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Relacionando  as  respostas  obtidas  na  entrevista  com  a  pesquisa  feita

inicialmente via e-mail, verificam-se algumas respostas incoerentes. Por exemplo, a

agência B informou que faz turismo receptivo na cidade do Rio de Janeiro se for

solicitado, mas respondeu ao e-mail do cliente de língua portuguesa que não realiza

esse tipo de trabalho, além de no web site da agência constar que eles não fazem

receptivo.  Essa postura, segundo Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990), demonstra

um gap de gestão da qualidade em serviços, apresentado como deficiência 4, que

se define por uma discrepância entre o que se promete e o que se oferece. Não há

certificação  de  que  as  informações  sejam  verdadeiras,  o  que  revelou  uma
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comunicação interna ineficaz, já que o que o foi informado pelo funcionário não é

realmente comercializado. A agência D informou na entrevista que não faz receptivo,

mas respondeu ao cliente americano, em inglês, que em breve daria uma resposta e

após isso não houve mais retorno, o que fez com que a resposta fosse avaliada

como ruim, já ao cliente espanhol respondeu que não faz este tipo de roteiro, e o

cliente oculto brasileiro não obteve resposta.  Essa incoerência demonstrada pela

empresa destaca os gaps de qualidade, definidos pelas deficiências 2 e 3, em que

são estabelecidas normas de qualidade equivocadas ou falta de compromisso com a

qualidade,  e  a  deficiência  na  realização  dos  serviços,  devido  à  ausência  de

supervisão, problemas internos, respectivamente. Pelas respostas dessa agência,

percebe-se uma despreocupação da direção para com a gestão da qualidade nos

processos do serviço, que causou apenas uma resposta informando o correto, outra

incompleta e outra simplesmente que não foi respondida.

A agência H informou na entrevista que não realiza turismo receptivo e foi

exatamente isso que respondeu ao cliente brasileiro, mas, o americano e o espanhol

não tiveram as solicitações respondidas.  As outras seis  agências de turismo em

questão sequer deram algum tipo de resposta aos e-mails enviados. Ou seja, das 27

solicitações realizadas na pesquisa de fevereiro e março de 2013, a essas agências

relacionadas, foram obtidas apenas três respostas: Duas apenas informando que

não operavam o destino procurado (sendo que nesta atual pesquisa, observou-se

uma  resposta  contrária  a  esta  informação)  e  uma  com uma resposta  “ruim”  ao

cliente potencial.

A pesquisa indicou que as agências de turismo de Niterói, no primeiro contato

com  o  cliente  potencial,  já  deixaram  a  desejar.  Muitas  apresentam  um  site

desatualizado e com poucas informações úteis,  não há interatividade, e qualquer

contato deve ser feito por telefone ou por meio do endereço de e-mail  que eles

disponibilizam.  Endereço  de  e-mail  esse,  que,  de  acordo  com  a  pesquisa

apresentada, algumas não sabiam informar sequer quem da empresa o acessava.

Outro  aspecto  observado  foi  o  despreparo  de  uma gestão  e  supervisão  para  o

atendimento ao público, uma vez que por mais que a maioria das agências não

realizasse turismo receptivo, isto deveria ser devidamente respondido, informando

com o que elas trabalham, quais são seus produtos e serviços, com o intuito de

gerar uma boa impressão da empresa, para que em outra oportunidade o cliente
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recorresse à organização ou a indicasse à conhecidos. Outro bom exemplo para

estes casos seria indicar outra agência que atendesse ao desejo do cliente, como

algumas agências do Rio de Janeiro e São Paulo,  relacionadas na pesquisa de

cliente oculto fizeram.

De acordo com Corrêa e Caon (2006), alguns dos aspectos que são avaliados

pelos clientes durante os serviços são: a atenção dada no atendimento, a disposição

e  empenho  da  pessoa  ao  lidar  direta  ou  indiretamente  com  o  cliente,  uma

comunicação prestativa, a capacidade de prestar bem o determinado serviço, entre

outros.  Esses  aspectos  citados  já  começam  a  ser  observados  no  momento  da

consultoria do passageiro potencial para com a agência de turismo. E a maioria das

agências  entrevistadas  demonstrou  uma  preocupação  com  este  processo,  mas,

conciliando  os  resultados  das  duas  pesquisas  envolvidas,  percebe-se  uma

conscientização teórica da importância destes elementos, mas que não são postos

em prática.

Ao entrevistar o gerente da agência H, foi dito que ele mesmo respondia ao e-

mail exposto no web site da empresa, e que nenhum e-mail deixa de ser respondido.

Entretanto, a pesquisa mostrou que dois dos clientes que solicitaram seus serviços,

não tiveram retorno algum, o cliente americano e o espanhol. Isto demonstra uma

falha na própria gerência, já que o próprio responsável deveria fazer o atendimento

ou encaminhar para que outro funcionário cuidasse do caso. 

Todas as agências participantes da pesquisa informaram que trabalham com

e-mail  individual,  cada  um  recebe  exclusivamente  e  fica  sob  seus  cuidados  o

conteúdo  recebido  e  enviado.  Ao  perguntar  se  havia  uma  supervisão  neste

processo,  quatro  agências  informaram  que  não,  não  havia  nenhum  auxilio  ou

verificação na troca de e-mail com clientes e fornecedores. Uma indicou que quando

o e-mail era enviado através do web site, o diretor verificava, já para as enviadas

diretamente  para  cada  funcionário  não  havia  supervisão  alguma,  outra  recebia

indicações e eram supervisionadas somente durante o treinamento do colaborador,

e apenas três disseram ter supervisão e monitoramento de um superior, uma delas

inclusive informou que o diretor recebe todos os e-mails, encaminha para cada um

dos funcionários e verifica todas as respostas, participando ativamente deste tipo de

atendimento. Esta última resposta foi da agência H, que se omitiu de responder ao

cliente de língua inglesa e espanhola. 
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Todas as empresas se disseram capazes de realizar atendimento em inglês e

em espanhol, a maioria informando que apenas um ou determinados funcionários

teriam  esta  capacidade.  A  agência  G  inclusive  exaltou  que  não  deixaria  de

responder um e-mail em qualquer língua que fosse, que mesmo com dificuldades

“dariam um jeito”. Mas, na pesquisa de cliente oculto não deu resposta a nenhuma

das três solicitações, sequer à de língua portuguesa.

Quando  questionada  sobre  a  atualização  dos  web  sites,  somente  uma

agência negou que o site era frequentemente atualizado, que continha nele apenas

informações  fixas.  A  página  na  internet  das  demais  agências  é  atualizada  com

frequência, de acordo com os entrevistados. A agência C informou que a atualização

é diária e a B definiu que o web site é “mais ou menos” atualizado e deveria ser um

hábito mais frequente. Essa informação é relevante para garantir a validação do e-

mail disponibilizado, além de ser o primeiro recurso de contato do cliente potencial

com a organização.

Uma questão importante observada na pesquisa foi o fato de que apenas três

das nove agências entrevistadas trabalham com o destino consultado pelos clientes

ocultos,  o  próprio  Rio  de  Janeiro  e  arredores.  Essas  empresas  têm o  foco  em

turismo emissivo, pois geralmente os turistas já vêm para o Rio de Janeiro com tudo

acertado, desde o seu local de origem, com as agências locais emissivas da região,

e esta contata os fornecedores e agências de receptivo do destino, tendo esse tipo

de intermediário pouco contato direto com passageiros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como  desfecho  da  pesquisa  de  campo  realizada,  é  importante  frisar  a

relevância da gestão da qualidade dos serviços para o sucesso, manutenção do

segmento e força competitiva das agências de viagens. O despreparo e descaso

com a qualidade apresentado nesta pesquisa dão a perceber que, muitas agências

são abertas visando apenas o lucro gerado pela atividade turística, trabalhando com

o básico, de forma regular, sem a formação e investimentos adequados. Por isto há

a quebra e fechamento de alguns intermediários do turismo. É uma atividade que

requer  um  profissional  bem  preparado,  com  recursos  e  visão  holística  sobre  o

fenômeno turístico e suas implicações. Como reflexão destaca-se a necessidade de

valorização  do  profissional  do  turismo.  Muitas  agências  de  turismo  e  outros

segmentos do setor são liderados por profissionais de outras áreas, e, acabam não

tendo,  como  exemplo  do  assunto  abordado,  a  percepção  de  investir,  treinar  e

supervisionar  um  atendimento  de  qualidade.  Isto,  entre  outros  aspectos,  é  de

extrema importância para a captação de clientes. A consultoria, por mais que não

traga  um  retorno  (lucrativo)  imediato,  é  um  processo  fundamental  de  todos  os

serviços  de  uma  agência  de  viagem.  Um  profissional  da  área  de  exatas,  por

exemplo,  que  pode  ter  ótimas  noções  de  administração  e  gestão  de  empresas,

talvez  não  tenha  sensibilidade  para  analisar  e  organizar  essas  funções  menos

imediatistas e mais pessoais que agregam valor à experiência do cliente.

Os resultados da pesquisa mostraram que há sensibilização para  um uso

funcional das tecnologias da informação e qualidade no atendimento, de acordo com

as respostas obtidas,  mas que não é trabalhada e valorizada pela gerência dos

estabelecimentos. O que gera a interpretação de uma falta de compromisso com a

gestão e manutenção do serviço de atendimento e preparo dos funcionários, bem

como  a  utilização  básica  de  recursos  tecnológicos,  de  acordo  com  as  análises

apresentadas na discussão dos resultados,  que tiveram como base o referencial

teórico.

A gerência das agências de viagem deve ter a preocupação de realizar os

processos do ciclo  apresentado pela OMT (2001),  que promovem a análise  das
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expectativas e necessidades dos clientes e as relacionam às deficiências do serviço

que prestam, para evitar que ações negativas se repitam, melhorar o processo que

operação,  tornando-o  cada  vez  mais  eficaz,  ter  um  sistema  de  avaliação  das

medidas  tomadas  e  verificar  a  efetividade  destas  propostas  de  acordo  com  o

estabelecimento de metas. Para que o cliente se sinta seguro, se fidelize e traga

novos clientes, é importante tornar estes processos apresentados pela OMT passos

a serem constantemente tomados pelas empresas, já que se trata de agências de

turismo e essas trabalham com um pacote de serviços e valores complexos, e, além

de  seus  concorrentes  físicos,  a  internet  atua  de  forma  ameaçadora  para

organizações despreparadas e sem critérios de constante atualização e inovação. 

Como um ponto negativo da pesquisa realizada, aponta-se o fato da maioria

das empresas entrevistadas não trabalhar com turismo receptivo, o que foi pedido

pelos clientes ocultos. O que refletiu nesta pesquisa um motivo já explicito do porquê

do não retorno dos e-mails  da  pesquisa  inicial,  deixando poucos caminhos para

outras possibilidades, apesar de isto não justificar a ausência de esclarecimento por

parte  destas  agências  para  com  os  clientes.  Este  fato  impulsiona  para  novas

pesquisas de clientes ocultos, desta vez com destinos fora da região de origem das

agências  pesquisadas,  preferencialmente destinos internacionais,  já  que as nove

agências  utilizadas  como  objeto  de  estudo  desta  pesquisa  informaram  que

trabalham com turismo no mundo todo.

Iniciativas como a pesquisa de cliente oculto e esta pesquisa elaborada em

função  dos  resultados  apresentados  na  primeira,  são  importantes  para  o

conhecimento  e  análise  da  realidade  da  gestão  das  agências  de  turismo  de

determinadas localidades,  para incentivar  melhor  atendimento e  investimento  em

profissionais e processos de inovação tecnológica aliada à qualidade dos serviços

prestados.
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APÊNDICE A

Entrevista aplicada:

1 - Como o e-mail é utilizado? De forma geral ou individual?

2 - Quem responde ao e-mail informado no site da agência?

3 - O site é atualizado com frequência?

4 - Há supervisão dos e-mails recebidos e enviados?

5 - Os funcionários são capazes de responder solicitações por e-mail em inglês e

espanhol?

6 - Trabalham com turismo receptivo (na cidade do Rio de Janeiro e arredores)?

As respostas obtidas estão apresentadas no quadro abaixo, onde as agências estão

representadas por letras de A a I.

A agência A respondeu à entrevista da seguinte forma:

Pergunta 1 – E-mail individual.

Pergunta 2 – Diretor geral.

Pergunta 3 – Sim.

Pergunta 4 – Há uma indicação de resposta e supervisão do diretor geral.

Pergunta 5 – Sim.

Pergunta 6 – Não. Outros estados brasileiros e o mundo todo.

Respostas da agência B:

Pergunta 1 – E-mail individual.

Pergunta 2 – Os funcionários.

Pergunta 3 – Não, mas deveria ser.

Pergunta 4 –  Há uma indicação e preparação durante um treinamento quando o

funcionário é ligado à empresa.

Pergunta 5 – Só alguns.

Pergunta 6 – Se precisar, sim.
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Respostas da agência C:

Pergunta 1 – E-mail individual.

Pergunta 2 – Diretor geral.

Pergunta 3 – Sim, todos os dias.

Pergunta 4 – Não, cada um cuida do seu.

Pergunta 5 – Somente um.

Pergunta 6 – Sim. Receptivo e emissivo para o mundo todo.

Respostas da agência D:

Pergunta 1 – E-mail individual.

Pergunta 2 – A Gerente.

Pergunta 3 – Sim.

Pergunta 4 – Não. Cada um cuida do seu.

Pergunta 5 – Só alguns.

Pergunta 6 – Não. Outros estados brasileiros e o mundo todo.

Respostas da agência E:

Pergunta 1 – E-mail individual.

Pergunta 2 – Os funcionários.

Pergunta 3 – Sim.

Pergunta 4 – Sim. Há supervisão do diretor.

Pergunta 5 – Só alguns.

Pergunta 6 – Não. Outros estados brasileiros e o mundo todo.

Respostas da agência F:

Pergunta 1 – E-mail individual

Pergunta 2 – Diretor geral.

Pergunta 3 – Sim

Pergunta 4 –  Não. Cada um cuida do seu, mas ficam registradas notificações do

Outlook.

Pergunta 5 – Alguns em inglês, espanhol com dificuldade.
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Pergunta 6 – Não. Outros estados brasileiros e o mundo todo.

Respostas da agência G:

Pergunta 1 – E-mail individual.

Pergunta 2 – Os funcionários.

Pergunta 3 – Não, contém informações fixas.

Pergunta 4 – Não. Cada um cuida do seu, e é muito difícil ter um primeiro contato

com os clientes por e-mail, geralmente é presencial.

Pergunta 5 – Inglês e espanhol com dificuldade, mas não deixariam de responder.

Pergunta 6 – Não. Outros estados brasileiros e o mundo todo.

Respostas da agência H:

Pergunta 1 – E-mail individual e geral.

Pergunta 2 – Diretor geral.

Pergunta 3 – Sim.

Pergunta 4 –  Sim. O diretor recebe os e-mails, encaminha para os funcionários e

verifica as respostas.

Pergunta 5 – Só alguns.

Pergunta 6 – Não. Outros estados brasileiros e o mundo todo.

Respostas da agência I:

Pergunta 1 – E-mail individual.

Pergunta 2 – Acha que o Gerente é quem responde.

Pergunta 3 – Sim.

Pergunta 4 –  Só os e-mails enviados para o e-mail que consta no site. Quando é

enviado para os e-mails individuais, cada um cuida do seu.

Pergunta 5 – Só alguns.

Pergunta 6 – Sim. Receptivo e emissivo para o mundo todo.
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