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RESUMO  

 

As agências de viagens ao longo dos anos passaram por diversas transformações, 

que estão atreladas principalmente aos avanços tecnológicos. Com a globalização, 

esse mercado teve que se adaptar aos novos processos, a concorrência e as 

exigências do consumidor, cada vez mais crítico e informado. Não somente as 

agências de viagens modificaram sua forma de negócio, como também o perfil do 

agente de viagens evoluiu, tanto que uma das tendências de mercado é a consultoria 

em viagens, que visa orientar, aconselhar e assessorar o cliente, de acordo com o 

seu perfil e suas expectativas. Diante desse contexto, este trabalho tem como 

objetivo geral investigar se a geração milleniaum, que é altamente tecnológica, está 

fazendo uso dos serviços das agências de viagens para planejar suas viagens. 

Assim foi realizada uma pesquisa quantitativa de caráter exploratório, com aplicação 

de questionário aos consumidores. Após a aplicação, tabulação, contabilização, os 

dados foram organizados em categorizados para análise. Os resultados apontam 

que geração milleniaum faz uso de agências de viagens, ainda que seja as on-line.  

 

Palavras chaves: Agências de viagens. Millenniaum. Millenial. Tecnologia da 

Informação 
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ABSTRACT 

 

Travel agencies over the years have undergone several transformations, which are 

mainly linked to technological advances. With globalization, this market has had to 

adapt to new processes, competition, and the demands of the increasingly critical 

and informed consumer. Travel agencies have changed their form of business, the 

profile of the travel agent has evolved, f the market trends point to travel consultancy, 

which aims to guide, advise and advise clients according to their needs, profile, and 

expectations. Against this background, this paper seeks to investigate whether the 

highly technological milleniaum generation is making use of travel agency services to 

plan their travels. Thus, exploratory quantitative research was conducted with 

consumers through a questionnaire. After application, tabulation, accounting, data 

were organized and categorized for analysis. Finally, this study suggests that the 

millennial generation makes use of travel agencies, even online ones. 

 

Keywords:  Travel agencies. Milleniaum. Millennials. Information Technology 
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                INTRODUÇÃO  

 

O mercado de agências de viagens mudou ao longo dos anos. Antes, as 

agências atuavam com a função de intermediadora, criando uma relação entre os 

prestadores de serviços e o consumidor final. Com os avanços tecnológicos e o 

advento da internet, as agências passaram por um processo de desintermediação, 

ou seja, os consumidores passaram a ter acesso a uma gama de informações que 

antes só era disponibilizada para agências de viagens (TOMELIM, 2011).  

Por esse motivo, a intermediação passou a ser uma atividade menos lucrativa, 

o que levou as agências de viagens a repensarem sua forma de atuação no mercado. 

Mesmo com todas as facilidades que a internet trouxe para os consumidores finais, 

eles ainda buscam por segurança, comodidade e informações que a rede não 

oferece, como citam Menezes e Staxhyn (2011). Além desses fatores, muitas vezes 

o consumidor sente necessidade do contato humano, do suporte de um profissional 

e também da customização do serviço. Diante dessa oportunidade de contato, as 

agências podem desenvolver um trabalho de consultoria, dar suporte antes, durante 

e depois da viagem e oferecer diferenciais a fim de fidelizar o cliente. 

A questão problema que norteia este trabalho refere-se ao uso das agências 

de viagens, pela geração millenial1, isto é, como essa geração se posiciona diante 

da customização de suas viagens, considerando que tenha acesso e conhecimentos 

tecnológicos para planejar e executar suas próprias viagens? Assim, se propõe como 

objetivo geral investigar se os millenials, que é uma geração tecnológica, quando se 

trata de suas viagens, se age de forma independente ou se busca suporte de uma 

agência de viagem. Como objetivos específicos, estabelece: identificar qual é a 

relação do representante da geração millenial com a tecnologia; apontar as razões 

que levam a escolha de uma agência de viagem; apontar o que considera mais 

importante em uma agência de viagens.  

A pesquisa realizada é de natureza quantitativa, do tipo descritiva. Para a 

fundamentação teórica fez-se uso da revisão de literatura sobre o tema e para a 

parte empírica, elaborou-se um questionário no Google Forms, disponibilizado em 

diferentes locais, para abarcar maior número respondentes. A tabulação dos 

 
1 Neste estudo os termos geração milleniaum e geração millenial são usados como sinônimos. 
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resultados foi realizada com suporte do programa Excel e as respostas agrupadas 

com base nas questões, a fim de facilitar a análise.  

 O presente estudo estrutura-se em três capítulos. O primeiro aborda uma 

breve história do mercado das agências, como o consumidor pode ter acesso aos 

produtos turísticos e alguns desafios desse mercado. Já o segundo capítulo, aponta 

os avanços tecnológicos nas agências de viagens e a geração millenials. Por fim, o 

terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada e os resultados obtidos na 

pesquisa de campo realizada.  
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1. AGÊNCIAS DE VIAGENS 

 

Este capítulo aborda de modo introdutório a conceituação e como os produtos 

turísticos, ou seja, os canais de distribuição do mercado de agências de viagens 

chegam aos consumidores finais. Apresenta breve histórico do surgimento das 

agências e a diferença entre agentes de viagens e consultor, dialogando com os 

desafios do atual mercado.  

 

1.1CONCEITUAÇÃO E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO  

 

No Brasil, a legislação em vigor para essa aérea de atuação baseia-se na Lei 

12.974, de 15 de maio de 2014 que dispõe sobre as atividades das agências de 

turismo, estabelecendo que: “compreende-se por agência de turismo a pessoa 

jurídica que exerce, de modo isolado, cumulativo, atividades econômicas próprias de 

organização e intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores.” 

(BRASIL, 2014, s.p.).  

A mesma lei reconhece a atual situação do mercado brasileiro e faz distinção 

entre as duas nomenclaturas: agência de viagem e operadora turística. A primeira 

faz a oferta, reserva e venda a consumidores de um ou mais serviços, fornecidos por 

terceiros, como se fosse um “varejista”. Essas empresas atuam como revendedores, 

fazendo escolhas junto ao fornecedor, em nome do cliente. Logo, elas operam como 

agente do fornecedor e são comissionadas em função das vendas feitas.   

Lohmann e Panosso Netto (2012) observam que as agências de turismo 

podem ser classificadas em três tipos: emissivas, receptivas e mistas. A primeira, 

quando direcionam os turistas para os diferentes destinos turísticos. As agências de 

viagens receptivas, são aquelas que recebem os turistas nos seus destinos 

turísticos. E a terceira, são aquelas que desempenham as duas funções descritas.  

Já as operadoras, compreendem a elaboração de programas, serviços e 

roteiros, assemelhando-se a um “atacadista”. Entretanto, a operadora pode ser uma 

agência de viagem, mas o inverso nem sempre se aplica. Cabe as operadoras, 

negociar com hotéis, companhias aéreas, locadoras de veículos e outros 

fornecedores (DANTAS, 2008).  

Para execução de uma viagem, seja ela de lazer ou de trabalho, faz-se 

necessário alguns insumos para concretizar essa viagem. São eles: transportes, 

hospedagem; serviços de transferes; restaurantes; locadoras de carro; ingressos 
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para atrações, entre outros. Tais serviços podem ser comprados diretamente pelo 

próprio consumidor nas empresas que produzem, via telefone, site das empresas na 

internet, totens de autoatendimento, entre outros, ou de forma indireta, com o suporte 

de uma agência de viagem. Esse processo, em que o consumidor compra 

diretamente, se encaixa no que se conhece como desintermediação, que é quando 

as agências de viagens, deixaram de intermediar a vendas de serviços, oriundos da 

globalização. Há, então, o processo seguinte de reintermediação dos produtos 

turísticos, quando a agência volta a agir como intermediadora dos serviços (TITO, 

BRUMATTI, NÓBREGA. 2017). 

Segundo Tomelin (2011), as agências de viagens são empresas 

intermediárias entre os fornecedores e o consumidor final. São distribuidoras na 

prestação dos serviços necessários para a viagem acontecer, funcionam como uma 

ponte entre a oferta e a demanda. Ainda, possuem outros serviços agregados, de 

informação e assessoria, de modo que possa oferecer um tipo de consultoria.  

Essas possíveis formas de distribuição dos serviços turísticos, de acordo com 

Lohmann (2009), têm se mostrado mais dinâmicas, devido ao crescimento da 

tecnologia da informação, que vem revolucionando o mercado e a comunicação 

entre as empresas e os consumidores. A escolha de qual meio utilizar, geralmente 

se dá pelo custo atrelado à compra e à cobertura de mercado da empresa escolhida.  

Um canal de distribuição, no entender de Lohmann e Panosso Netto (2012, 

p.291), “é um sistema por meio do qual um produtor de bens e serviços turísticos 

vende ou confirma a viagem ao comprador.” Essa distribuição é fundamental, já que 

o turismo é um fenômeno complexo e para ser realizado são necessárias muitas 

informações e serviços agrupados, de modo a chegar ao cliente final de maneira 

satisfatória.  

Os referidos autores completam, afirmando que a informação, promoção, 

contato e negociação são as principais funções dos canais de distribuição, das 

agências de viagens. Considerando a intangibilidade da atividade turística e as 

informações disponíveis na internet, nem sempre confiáveis, essas funções 

apoiadas na tecnologia na informação são importantes para a troca de informações 

e contatos seguros, atribuindo credibilidade a agência..  
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1.2    SURGIMENTO DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS  

 

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

Thomas Cook considerado o fundador das agências de viagens. Sua primeira 

viagem, em 1841, sem fins lucrativos, foi o deslocamento de trem com cerca de 570 

pessoas para um congresso. Tal fato, se deu antes do turismo ser considerado um 

fenômeno social gerador de receita e benefícios sociais. Entretanto, foi nessa 

oportunidade que Cook percebeu o enorme potencial econômico dessa atividade 

(DANTAS, 2008).  

 Para Braga (2009), a partir desse episódio, Cook se dedicou à preparação de 

excursões. Com o crescimento das atividades turísticas, surgiram associações para 

auxiliar e organizar o iminente mercado. Foi então criada a Federação Internacional 

das Agências de Viagem. Com o aumento do desejo das pessoas em conhecer 

outros lugares, algumas empresas começaram a participar de operações de viagens, 

que não vendiam diretamente, apenas montavam e distribuíam para outras agências 

que vendiam. A partir, desse contexto surgiram as operadoras, mas especificamente 

nos Estados Unidos.  

 Conforme registra Dantas (2008), a Segunda Grande Guerra foi crucial para 

expandir o turismo de massa até o final do século XX, com o surgimento dos pacotes 

turísticos. Daí, então, surgiu a necessidade de assessoramento de viagens, com 

relação à organização, obtenção de informações, documentos e reservas de 

serviços.  Consequentemente houve aumento significativo do número de agências 

de viagens.  

Nessa breve linha histórica, é imprescindível citar a agência Abreu que foi a 

pioneira na abertura de um escritório com atendimento ao público, na cidade do 

Porto, em Portugal, como organizadoras de pacotes turísticos. Muito rapidamente 

essa agência ganhou relevância como empresa prestadora de serviço de 

documentação, venda de títulos e bilhetes de navios para América do Sul. Em 

seguida, os destinos ampliados para África, América do Norte e a Europa, com 

ampliação do seu portfólio com circuitos e viagens de grupo, que ainda hoje são 

sucessos da empresa. A marca Abreu não parou de crescer, com lançamento da 

rede de lojas em todo país e mais uma vez pioneira no mercado, com voos charter 

em Portugal, Espanha e Brasil. Esses são importantes indicadores de que viagens 
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estavam ficando ao alcance das pessoas. A agência Abreu segue ativa e 

consolidada no mercado atual (ABREU, 2019).  

 No cenário nacional, em 1943 surge a primeira agência de turismo, e 15 anos 

mais tarde a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) e em 1989 houve 

a criação da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (BRAZTOA), 

conferindo desenvolvimento e profissionalismo ao mercado, que revelou ser 

complexo, pois necessita de empresas que atendam às necessidades e desejos dos 

clientes, considerando muitas variáveis inclusive fatores externos. 

(REJOWSKI,2001).  

 Nos dias atuais, a tendência do mercado é a segmentação. Com agências 

especializadas e focadas em determinados nichos, com a finalidade de ser 

especialista no que se propõe a fazer e ser a referência no mercado. Além disso, 

outra realidade atual, é o crescimento do microempreendedor individual (MEIs), a 

pessoa que trabalha por conta própria, que se legaliza como pequeno empresário e 

possui um teto de faturamento anual de até R$81.000,00 por ano, de janeiro a 

dezembro (HIGUERA REINA, 2017). 

 

1.3 AGENTES DE VIAGENS X CONSULTOR DE VIAGENS  

 

 Em decorrência das mudanças ocorridas no mercado das agências de 

viagens, tão necessárias para sua sobrevivência, a repaginação do agente de 

viagens se tornou vital para o sucesso das agências. Durante o processo de decisão 

e efetiva compra dos serviços, o consumidor é auxiliado diretamente por esse 

profissional, que oferece e vende os melhores serviços de acordo com o orçamento 

e expectativa dos clientes (GUIMARÃES; BORGES 2008). 

Para Santos (2018), o agente de viagens é o profissional com a função de 

apresentar o produto turístico ao cliente, fornecer informações, aconselhamentos e 

atualmente dar assessoria e consultoria em viagens. Este é o novo foco das 

empresas que estão tendo que mudar para melhor se adaptarem nesse competitivo 

mercado.  

Diante desse cenário,  a mudança no perfil desse profissional é notória, pois 

deixa de ser somente intermediador de produtos e passa a ser um profissional 

extremamente conectado às mídias digitais, que domina a rede de informações 

disponível, capaz de identificar as necessidades do cliente de forma rápida e correta, 

uma vez que nos dias atuais o consumidor está menos disposto a esperar. Ser um 
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profissional que utiliza esses produtos, capaz de avaliar e identificar ou não com seu 

cliente, e que esse profissional participe ativamente na realização do sonho de 

viagem de quem a contratou, prestando um serviço personalizado e de qualidade, é 

o que se espera dessa função, como afirma Santos (2018). 

 Assim, como também observam Menezes e Staxhyn (2011), esse 

profissional, agora denominado consultor, estabelece uma rede de segurança 

durante a viagem, que o passageiro não consegue, reservando por conta própria. 

Com orientação ao cliente, assessora, aconselha e mostra qual a melhor alternativa, 

ou qual o melhor destino, dentro dos desejos e perfil do cliente, desse modo, 

agregando valor e diferenciando-se do agente de viagens, que agia majoritariamente 

como intermediário, revendendo produtos.  

 Corroborando com os autores já citados, Jermanok (2014) afirma que os 

viajantes estão à procura de experiências inesquecíveis e o agente/consultor de 

viagens evoluiu para preencher esse vazio. Os agentes não estão mais sentados 

atrás de escrivaninhas durante todo o dia, pesquisando viagens. Esse profissional 

está frequentemente na estrada, vivenciando as experiências, obtendo 

conhecimentos valiosos. Os clientes simplesmente querem alguém com experiência 

para dar seu selo de aprovação, alguém que tenha ido pessoalmente nesses locais 

ou que possua acesso confiável as informações. Pode se entender também, que um 

bom agente de viagens já dava o suporte que um consultor de viagens, se propõe a 

dar.  

Entretanto, alguns profissionais desse mercado estão usando a nomenclatura 

“consultor” de forma equivocada, sem possuir conhecimento e habilidades 

necessárias para desempenhar essa função como se espera. Desse modo, 

prejudicando o mercado que defende essa diferenciação. Em contrapartida, os 

profissionais que possuem essas características, ainda não estão sendo 

devidamente reconhecidos (MENEZES; STAXHYN, 2011). 

Apesar do atual mercado competitivo vender a ideia da diferença entre o 

antigo agente de viagens e atual consultor no nosso país, há a Classificação 

Brasileira de Ocupações que classifica o agente de viagens, consultor de viagens e 

coordenador de viagens como sendo o mesmo profissional, sem diferenciação, 

sendo sua principal função montar e vender pacotes turísticos (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO,2016).  
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1.4 NOVOS DESAFIOS DO MERCADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 

 

O século atual apresenta para as agências de viagens grandes possibilidades 

e desafios. O surgimento da internet no fim século XX impulsionou a globalização, 

também a influência nos mercados tradicionais, como é o caso do agenciamento de 

viagens, com maior incentivo ao mercado virtual em detrimento do mercado 

tradicional, com lojas físicas. As agências de viagens em particular sofrem redução 

significativa no comissionamento, antigamente os fornecedores, especialmente 

companhias aéreas remuneram as agências, e atualmente o comissionamento está 

mais flexível, mas geralmente é o cliente quem paga o comissionamento a agência. 

(TOMELIN, 2011).  

Para Guimarães e Borges (2008), as agências de viagens viam a internet como 

uma grande ameaça, considerando o potencial de desintermediação, que passou a 

ser uma realidade do setor. Desse modo, o consumidor final tem acesso a todos os 

insumos necessários a uma viagem, podendo contratar os serviços diretamente com 

o prestador de serviço.  

Entretanto, com o passar do tempo, essa tecnologia passou a agregar valor e 

trouxe vantagens para o mercado. As agências passam a ter acesso a significativo 

volume e variedade de informações com rapidez e praticidade, superando qualquer 

meio de comunicação já existente. O profissional tem acesso a maior número de 

fornecedores, aos destinos, mapas, temperatura, moeda, fotos e vídeos dos hotéis, 

acesso direto à compra de ingressos, restaurantes, entre outros. Essas informações 

fazem com que o consultor conheça melhor o produto que está vendendo e possa 

indicar com maior segurança ao seu cliente. (TOMELIN 2011). 

De acordo com Guimarães e Borges 2008, identifica-se a importância de cada 

vez mais este setor estar diretamente ligado às tendências globais que movimentam 

e influenciam o mercado e seus consumidores, que estão mais exigentes. Com 

acesso à quantidade de informações, os turistas ficam sobrecarregados e têm 

dificuldade de encontrar aquilo que desejam, diante das várias opções, nos variados 

sites, blogs, entre outros. Sendo essa, uma lacuna em que as agências devem atuar.  

Para a reconhecida empresa do mercado, Amadeus, que é uma empresa que 

cria soluções tecnológicas para companhias aéreas, aeroportos, hotéis, ferrovias, 

ferramentas de busca, agências e operadoras  de viagens e outros membros do 

mercado a realizar suas operações, é muito animador que o futuro do agenciamento 



18 
 

 
 

turístico combine a praticidade das novas tecnologias com o toque humano, por meio 

do consultor de viagens experiente e apto a encontrar as melhores soluções para os 

viajantes. Esta combinação de mundo digital e presencial é a tendência no varejo e 

no turismo não poderia ser diferente. 

Apesar do mercado sentir os impactos da globalização e consequentemente 

da desintermediação dos serviços turísticos, ele vem crescendo. Um censo realizado 

pela Associação Brasileira das Agências de Viagens (ABAV) no último semestre de 

2016 e primeiro de 2017, as 2.473 agências associadas mostram a movimentação 

anual de R$ 47,5 bilhões em vendas. Valor expressivo que demostra a retomada das 

agências de viagens, no processo chamado de reintermediação, que é quando os 

consumidores voltam, por alguma razão, a promover suas viagens com auxílio de 

uma agência de viagem, a intermediadora. (ABAV 2017). 

Segundo a Panrotas (2018), um fator de relevância a ser considerado no atual 

mercado, é a concorrência. Apesar dos números de agências de viagens no país 

terem caído nos últimos dois anos, atualmente são 22,5 mil agências no Brasil. Os 

dados são do Instituto de Pesquisas, Estudos e Capacitações em Turismo (Ipeturis), 

dos Indicadores Econômicos do Agenciamento Turístico Nacional. Diante desse 

número expressivo, as agências de viagens precisam de estratégias para minimizar 

os danos desse desafio da atualidade, que é lidar com a concorrência.  

Outro ponto importante a ser considerado é o fato de os jovens atualmente 

serem inspirados por novas experiências que os influenciem emocionalmente e não 

atribuem valor a folhetos e catálogos com belas imagens, que em muitos casos não 

refletem a realidade. Querem ter o controle das decisões e fazer as escolhas certas 

e ao mesmo tempo, terem tudo na palma das suas mãos. A maioria dos jovens com 

menos de 30 anos nunca esteve em uma agência de viagens tradicional. Atrair esses 

nativos digitais para a loja física exige estratégia criativa e inovadora. Por essa razão, 

se faz necessário as agências de viagens se reinventarem e oferecer experiências 

de viagens que combinem o mundo digital com o físico. (AMADEUS, s.d.) 

Por fim, como afirma Lago (2018), a capacidade de responder aos desafios 

nesse novo contexto de mercado de constantes e rápidas mudanças faz as agências 

serem mais competitivas. Considerando a relevância para saber quais estratégias 

utilizar para disponibilizar seus produtos, a forma como compreende e se comunica 

com seus clientes e o público alvo, e proporcionando experiências memoráveis, 

desse modo agregando valor aos seus produtos. Gerar uma comunicação de valor, 
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com segurança e credibilidade é algo que agências do século XXI devem ter como 

prioridade no ambiente virtual e presencial.  

Corroborando com todos os pontos citados, a evolução do mercado de 

agências de viagens vem passando por constantes modificações e desafios. Uma 

mudança significante, que vem impactando o mercado, é o rápido avanço 

tecnológico, ao qual as agências precisam se adequar e incorporá-lo o mais 

brevemente possível, para atender à demanda dos novos consumidores para os 

quais a tecnologia é parte inerente da vida. 
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2 INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS AGÊNCIAS DE 

VIAGENS  

 

As agências de viagens trabalham com vendas de serviços, geralmente são 

realizadas com acesso às operadoras e ou diretamente aos fornecedores. Com o 

uso da internet e suporte das tecnologias modernas, essa relação é feita mais 

rapidamente e de forma segura. A tecnologia da informação é fundamental para o 

mercado ganhar escala, segurança e oferta de opções. 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A tecnologia da informação (TI) compreende as atividades e soluções vindas 

de recursos de computação que objetivam armazenamento, produção, acesso, 

segurança dos dados e o uso dessas informações, de forma a auxiliar na tomada de 

decisão. As aplicações são as mais variadas em diferentes mercados. A introdução 

da TI na operação das agências de viagens mudou drasticamente a maneira como 

operam (MAÇADA, 2007). 

A Internet implantou inovações desenvolvidas para oferecer oportunidades de 

realização de negócios on-line. Com isso, a tarefa de conquistar e manter clientes 

tornou-se mais competitiva. Com aumento dessa concorrência, novas formas de 

distribuir os serviços aparecem com menor custo operacional e com maior alcance 

dos consumidores.  A inovação tecnológica no mundo da web para as agências de 

viagens já é uma realidade irreversível. Porém com o revés de disponibilizar alto 

volume de informações, que cresce exponencialmente, o consumidor necessita de 

ajuda para organizá-las (ARAUJO; SILVA; CHRISTO, 2012). 

A tecnologia da informação transformou os padrões de procedimentos 

operacionais das agências de turismo e dos produtores e fornecedores do segmento 

turístico. Essa transformação tornou-se mais evidente a partir da introdução dos 

sistemas globais de distribuição, que ampliaram as relações comerciais entre as 

companhias aéreas e as agências de turismo, expandindo seus serviços para os 

setores de hotelaria, locação de automóveis, documentação de viagens, 

entretenimentos e outros (BRAGA, 2009). 
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2.2  PRINCIPAIS TECNOLOGIAS DO MERCADO 

 

Dentre as principais tecnologias do mercado, podem-se apontar: 

 

2.2.1 A internet  
 

A maior rede de computadores do planeta, é composta por milhares de redes 

locais de computadores espalhadas por todo o mundo. Desde a sua criação nos 

Estados Unidos da América (EUA), no final da década de 60, ela tomou grandes 

proporções, permitindo a comunicação fácil, rápida e barata, além da disponibilidade 

em todos os lugares. Em função dos seus mais variados recursos, cada vez mais as 

agências de viagem estão usando a internet para diferentes fins, como mensagem 

entre funcionários, clientes e fornecedores, envio e recebimento de documentos, 

busca de informações, compra e venda. O que permite às pequenas empresas 

disputarem mercados antes exclusivos das grandes operações. (BIZ; LOHMANN, 

2015) 

Conforme registrado em AMADEUS (2019), os consumidores de hoje 

esperam respostas rápidas e relevantes para suas necessidades que são imediatas, 

e tal sentimento se estende até o final de sua viagem. Fato é que o mercado de 

viagens mudou e segue paralelamente à revolução digital, com tecnologias de ponta, 

que já fazem parte da vida das pessoas. Portanto, as agências de viagens precisam 

se reinventar a todo instante. Devem se envolver com as gerações mais jovens, de 

modo compatível com seu estilo de vida, de forma online, pois esse público está na 

rede.  

A flexibilidade no horário de compra ou venda, possibilidade de venda sem 

deslocamento e menor pressão sobre o vendedor são fatores positivos. Por outro 

lado, no cenário de constantes mudanças, crises econômicas e o nível de 

conhecimento dos consumidores, se faz necessário aprofundar a análise sobre o 

comportamento do consumidor. Atualmente, as pessoas estão cada vez mais 

seletivas na escolha dos serviços e produtos, buscando opções que proporcionem 

experiências memoráveis. (PANOSSO NETTO; GAETA, 2010)  

 

2.2.2 CRM  
 

Conhecido como Customer relationship management (CRM), a gestão de 

relacionamento com o consumidor é uma prática moderna da inovação tecnológica 
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que se adapta bem ao mercado das agências de viagens. Para entender e conhecer 

melhor o comportamento e preferências do cliente, essa ferramenta é essencial. 

Com dados armazenados, a empresa pode desenvolver ações individualizadas de 

marketing, oferecendo o produto certo para o cliente certo. Desse modo, os dados 

ficam disponíveis para todos os departamentos da empresa, com a capacidade de 

analisar e transformar estes dados em informações úteis. Essa ferramenta deve-se 

se tornar aliada da comunicação, vendas, atendimento e conquista da fidelidade do 

cliente, pois o mercado está cada vez mais competitivo. (ARAUJO; SILVA; 

CHRISTO, 2012). 

De acordo com Guimarães e Borges (2008), uma empresa ao utilizar o CRM 

possui uma estratégia de marketing orientada para criação de valor contínuo para os 

clientes e para a organização, na qual haverá esforço para gerar em longo prazo um 

relacionamento estreito entre a agência e o cliente e ambos devem sair satisfeitos. 

Nessa perspectiva, os clientes mais satisfeitos potencializam seu consumo com a 

marca e, por outro lado, a empresa ganha ao aumentar sua lucratividade. O que 

garante que o objetivo da utilização do CRM é aperfeiçoar e potencializar o 

relacionamento da organização com o seu mercado-alvo, identificando, 

diferenciando, interagindo e personalizando sua relação com o cliente.  

Para Araújo, Silva e Christo (2012), com a utilização do CRM, atraindo novos 

clientes, retendo os que já deram uma chance para a empresa e a criação de ofertas 

personalizadas, naturalmente haverá aumento de receita para a empresa. Sendo o 

desafio do marketing de relacionamento, construir e gerenciar a base dos clientes de 

tal forma que permita identificar e separar os clientes mais compromissados e 

rentáveis. 

 

2.2.3 CRS e GDS  

 

De acordo com Lohmann e Netto (2012), os Computer Reservation Systems 

(CRS) são os sistemas de reservas por computador, tecnologias aplicadas ao 

mercado de agenciamento de viagens, implantados na década de 50, desenvolvidas 

pelas empresas aéreas em parceria com empresas de tecnologia, com a função de 

permitir que os intermediários obtenham informação relevante para seus clientes e 

façam reservas diretamente em seus terminais. As pioneiras, American Airlines e 

IBM se juntaram para criar um sistema que permitisse automatizar o processo de 
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reserva de assentos. E, então nasce o primeiro Global Distribuition  System 

(GDS) o Semi Automated Business Research Environment (SABRE), diminuindo o 

processo de reservas de 45 minutos para 3 segundos.  

A partir da década de 70, a United Airlines implantou o sistema APOLLO em 

agências de viagens. Em seguida, todas as outras companhias aéreas começam a 

implantar seus sistemas de reservas. Este processo de automação resultou em uma 

economia de milhões de dólares no processo de reservas. Nos anos seguintes, as 

empresas europeias desenvolveram seus próprios sistemas, entre eles, o Amadeus 

e Galileo, similares aos sistemas americanos. Na Ásia surgiram os sistemas Abacus 

e Travelsky. (ARAÚJO; SILVA; CHRISTO, 2012) 

Guimarães e Menezes (2016) observam que nos anos seguintes, com os 

sistemas globais de distribuição, o mercado de viagens mundial sofreu enorme 

mudança na distribuição de seus serviços e produtos, ainda que seu acesso fosse 

restrito aos agentes de viagens e operadores turísticos. Ou seja, esses sistemas 

possibilitam transação em tempo real, ofertando produtos com informações gerais, 

tarifas, disponibilidade de serviços, assentos em voos, hotéis, navios, locação de 

veículos e cotação de serviços.   

 

2.2.4 As redes sociais  

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação têm transformado 

significativamente o processo de comunicação de diversas agências de viagens com 

seus clientes. Atualmente, as agências devem estar atentas as novas formas de 

comunicação, para aumentar a competição no mercado. Nos dias atuais, a 

quantidade significativa da população também pode ser considerada “dependente” 

da rede, pois uma parcela dos brasileiros possui acesso 24h por dia, buscando todas 

as informações as quais necessita, por meio da utilização da web e buscando cada 

vez mais a comunicação através de redes sociais, como Facebook, Instagram, 

Twitter, Skype¸ YouTube, WhatsApp Business (FIUZA; DALCHIAVON, 2014) 

De acordo com o blog Total Milhas 2019, as redes sociais têm tido grande 

participação na aproximação e conquista de novos clientes, essas plataformas 

possuem função de relacionamento e comercialização dos serviços. Além do uso 

das redes ser uma estratégia de promoção para as agências, elas têm sido 

importantes aliadas na captação de novos clientes.  
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Para Fiuza e Dalchiavon (2014), em um  perfil comercial do Facebook, por 

exemplo, é possível criar anúncios com objetivos de reconhecimento da marca, obter 

maior alcance, com o aumento de pessoas que visualizam um anúncio e controle de 

visibilidade visualizar vídeos, atuar nas conversões com criação de anúncios 

direcionados a leads convertidos, como catálogo de produtos e incentivo à visita dos 

pontos comerciais físicos do estabelecimento, impulsionar publicações (ferramenta 

paga, vinculada ao Instagram, e que visa à promoção de um anúncio. Tais ações 

são relevantes para o mercado de agências de viagens. 

 

2.3 A GERAÇÃO MILLENIAUM E A TECNOLOGIA  

 

As diferentes gerações apresentam características que as diferem, de acordo 

com as mudanças da sociedade ao seu redor. Os baby boomers são os indivíduos 

nascidos entre 1940 e 1960, uma geração que não se preocupa com qualidade de 

vida, são competitivos e possuem uma relação difícil com a tecnologia. A geração X, 

são os nascidos entre as décadas de 60 e 70, são pessoas que buscam equilíbrio 

na vida profissional e pessoal e tiveram contato com a tecnologia na sua juventude 

(MORAIS, 2016). 

Lima e Santos (2018) definem a geração Y ou Milleniaum como aqueles 

nascidos nas décadas de 80 e 90. São indivíduos que realizam várias tarefas ao 

mesmo tempo, buscam flexibilidade, não gostam de burocracia, e são menos 

tradicionais, já nasceram com a tecnologia ativa nas suas vidas. São os jovens da 

sociedade atual. Eles cresceram com o desenvolvimento das tecnologias da 

comunicação e da internet. Graças à influência da internet, a geração Y é regida 

pelo imediatismo. A tecnologia e os dispositivos móveis permitiram a comunicação 

entre si como nenhuma outra geração o tinha feito anteriormente. 

Para os autores supracitados, a geração Z, dos nascidos a partir do ano 2000, 

é a aquela que troca facilmente a televisão pelo computador, o telefone pelas redes 

sociais e a tecnologia faz parte do seu dia a dia. São acostumados a fazer tudo de 

forma virtual e interativa. São conhecidos como nativos digitais.  

Os millennials podem dominar o perfil demográfico dos viajantes nos próximos 

dois anos pois são mais propensos a tirar férias do que as gerações mais velhas. 

Essa geração que é o foco deste trabalho, possui importante característica no 

consumo dos serviços, eles não querem mais ver folhetos com fotos bonitas e que 
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muitas vezes não refletem a realidade. Para tomarem a decisão na compra de uma 

viagem, consideram fotos reais, opinião de amigos e parentes, comentários e 

avaliações de outras pessoas que já tiveram no destino.  Estão focados na 

experiência. (O GLOBO, 2018) 

Os viajantes dessa geração não possuem o costume de entrar em agências 

de viagens tradicionais, têm hábitos de ambiente virtual. Atrair esse público para a 

loja física exige estratégia criativa e inovadora. Sendo esse um cenário dos clientes 

modernos. Eles querem estar no controle e ter uma variedade de ofertas para 

escolher, mas sentem falta de um toque humano. Por isso, acredita-se que qualquer 

solução para atender à demanda desse público deve integrar funções digitais e 

pessoais. Fato que evidencia a importância de um consultor de viagens experiente 

que trabalha aliado à tecnologia.  

A EXPEDIA (2016), importante Online Travel Agencies (OTA) e encomendou 

um relatório à Future Foundation, consultoria global de tendências de consumo, 

sobre o comportamento dos Millennials acerca do consumo de viagens. O estudo 

realizado reforça que essa geração cresceu com o mundo na ponta dos dedos, por 

meio das facilidades proporcionadas pela internet e redes sociais, é inspirada a viajar 

e acumular experiências em vez de comprar coisas. Desse modo, postergando os 

planos de casamento e compra de imóveis. 

Segundo o mesmo estudo, a demanda por roteiros personalizados é outra 

característica dessa geração. Millennials são avessos a riscos. Eles querem 

experiências verificadas por sua rede ou uma fonte confiável, apesar de serem 

influenciados pelas redes sociais. Querem usar novas tecnologias como a realidade 

virtual para melhorar a sua experiência na viagem. A pesquisa em questão revelou 

que os indivíduos dessa geração possuem interesse em viajar, usando qualquer tipo 

de dispositivo com tecnologia.  

A PANROTAS (2018) atribui aos Millennial, a imagem de pessoas obcecadas 

pelo celular como um clichê exagerado, mas é um reflexo da proporção que a 

tecnologia preenche a rotina. Ao projetar esse cenário para as viagens, depara-se 

com uma geração que exige experiência altamente otimizada e personalizada, 

impulsionada pela tecnologia. Assim, considerando as características dessa 

geração, é necessário saber como seus representantes, que estão constantemente 

plugados, planejam suas viagens e como se dá ou não, seu relacionamento com as 

agências de viagens. Assunto a ser tratado no próximo capítulo. 
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3 O OLHAR DA GERAÇÃO MILLENIAUM SOBRE AS AGÊNCIAS DE VIAGENS  

 

Neste capítulo será apresentada a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, descritos os procedimentos da 

pesquisa, como a distribuição dos questionários, os resultados obtidos e a análise dos 

dados coletados.  

  

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A pesquisa de campo, de natureza quantitativa, do tipo descritiva, foi realizada 

com os representantes dos millenials, sujeitos da presente investigação. Para a coleta 

de dados foi elaborado um questionário no Google Forms, a fim de obter a opinião 

dos respondentes a respeito da opção pela agência de viagens e operadoras de 

turismo no planejamento de suas viagens. O link de acesso ao questionário foi 

disponibilizado em diferentes locais, tais como, redes sociais, Facebook, WhatsApp, 

clientes de agência de viagens e amigos, a fim de obter diversidade de 

posicionamentos. 

O questionário ficou disponível para respostas por um mês, entre setembro e 

outubro de 2019. Com o objetivo de averiguar a questão central deste trabalho, as 

perguntas versaram sobre o perfil do respondente, a frequência de viagens, o uso ou 

não das agências de viagens, o que o respondente considera mais importante em uma 

agência de viagem; como vê a sua relação com a tecnologia, e caso opte por viajar 

sem a intermediação de uma agência de viagem, que ações são empreendidas para 

comprar os serviços necessários. E ainda, ao escolher viajar com suporte de uma 

agência de viagem por quê o faz, e por fim, quando ouve falar em agência de viagem 

que palavra lhe vem à mente.  

Quanto ao tipo de questões predominou o formato objetivo, múltipla escolha.  

Utilizou-se também a Escala Likert para mensurar o grau de concordância acerca de 

afirmações atitudinais, bem como produção de resposta livre para categorizar os 

termos “agências de viagens”.  

Foram obtidas 43 respostas, sendo que 5 foram desconsideradas devido à faixa 

etária dos participantes, pois não faziam parte da geração millenial. Foram totalizadas, 

portanto, 38 respostas válidas.  
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Para a análise dos dados, as respostas foram tabuladas em uma planilha 

Excel, de modo a viabilizar o cruzamento de dados. Em alguns casos, as respostas 

foram agrupadas em tipos similares a fim de facilitar a discussão, contextualizando-

a com os referenciais teóricos apresentados nos capítulos anteriores deste estudo. 

 

3.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como mencionado, dos questionários distribuídos exclusivamente online, 

foram obtidas 38 respostas válidas.  Em relação à faixa etária dos respondentes, foi 

obtida maior frequência na faixa de 25 a 30 anos e de 30 a 35 anos, que são os 

sujeitos foco desta investigação. Essa maior frequência é resultante dos locais onde 

o link do questionário foi disponibilizado, em redes sociais em que havia a 

predominância desse público (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1: Faixa etária dos respondentes 

  Fonte: Google Forms, 2019 

 

 Com relação ao gênero dos respondentes, a maioria com 22 respostas, 

considera-se feminina e 12 afirmam pertencer ao gênero masculino, sendo que 4 

respondentes se identificam como sendo de outro gênero, sem especificá-lo.  

Quanto à escolaridade, o nível mais frequentemente apontado foi dos 

indivíduos que possuem ensino superior completo. Dado compatível com o público 

foco deste trabalho, apontando que provavelmente os respondentes, por já estarem 

exercendo uma profissão, possuem condições financeiras para custear suas 

viagens.  

 

0 5 10 15 20 25 30

18 a 25 anos

25 a 30 anos

30 a 35 anos

35 a 40 anos

40 a 45 anos

Mais de 50 anos



28 
 

 
 

 Grafico 2: Nível de escolaridade  

  Fonte: Google Forms, 2019 

 

Com o objetivo de identificar se os respondentes viajam, foi perguntado com que 

frequência costumam viajar (Gráfico 3). A maioria, quase 70%, afirmou que tem essa 

prática de uma a três vezes por ano. O que valida a pesquisa, uma vez que foi 

realizada com pessoas que têm o hábito de viajar.  

 

Gráfico 3: Frequência de viagem no ano.  

              Fonte: Google Forms, 2019 

 

Para descobrir como o respondente, planeja e compra sua viagem, foi 

questionado se ele usa agência, para intermediar e ajudar no processo de 

elaboração e execução de viagem (Gráfico 4). Dos participantes, 46,5% disseram 

que usam às vezes, 27,9% afirmaram que não e 25,6% que usam sim as agências 

de viagens. Em estudo recente da ABAV 2017, essa associação apresentou 

números que mostram a retomada desse setor, que é quando os consumidores 
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voltam a usufruir desses serviços, por alguma razão. E a maioria dos respondentes 

afirma usar sempre ou às vezes as agências.  

Apesar do mercado sentir os impactos da globalização e consequentemente 

da desintermediação dos serviços turísticos, ele vem crescendo. Um censo realizado 

pela Associação Brasileira das Agências de Viagens (ABAV) no último semestre de 

2016 e primeiro de 2017, as 2.473 agências associadas mostram a movimentação 

anual de R$ 47,5 bilhões em vendas. Valor expressivo que demostra a retomada das 

agências de viagens, no processo chamado de reintermediação, que é quando os 

consumidores voltam, por alguma razão, a promover suas viagens com auxílio de 

uma agência de viagem, a intermediadora. (ABAV 2017). 

 

Gráfico 4: Uso de agências de viagens 

 

Fonte: Google Forms, 2019 

 

 

Para entender as razões que fazem esse público usar as agências de viagens, 

perguntou-se por que escolhe essas empresas para auxiliar nas viagens (Gráfico 5). 

A maioria das respostas apontou que buscam preço nesse momento de decisão, em 

segundo lugar está a busca pela segurança. A terceira resposta mais frequente foi a 

falta de tempo para preparo da viagem. As opções menos escolhidas foram não 

gostar de preparar a viagem e possuir um consultor para fazê-lo. 
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Gráfico 5: Razões para a utilização de agência de viagem  

Fonte: Google Forms, 2019 

 

Corroborando com Tomelin 2011, as agências de viagens, por meio dos seus 

consultores transmitem segurança e oportunidade de melhores preços, pois têm 

acesso a mais fornecedores, informações dos destinos, mapas, temperatura, moeda, 

acesso direto à compra de ingressos, entre outros serviços. Sendo segurança e 

preços os dois principais apontamentos desta pesquisa para razões pelas quais o 

consumidor busca suporte de uma agência. 

Sobre o que o respondente considera mais importante em uma agência de 

viagem, a resposta mais frequente foi a oportunidade de melhores preços, o que 

ressalta que esse público está bastante focado no preço oferecido. Logo em seguida, 

a escolha recai sobre a consultoria personalizada (Gráfico 6).  

 

Gráfico 6: O fator mais importante em uma agência de viagem  

 

 Fonte: Google Forms, 2019 
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Para entender a relação do respondente com a tecnologia, a fim de relacionar 

o possível uso das agências de viagens com a falta de familiaridade com esse meio, 

foi questionado qual era a relação com as ferramentas tecnológicas. Pressupôs-se 

que a utilização das agências de viagens, teria relação com a falta de familiaridade 

com esse mundo virtual. O resultado encontrado, entretanto, é que 60% consideram 

a tecnologia imprescindível e outros 30% mantêm uma relação amigável com a 

tecnologia (Gráfico 7).  

Esse resultado dialoga com Lima e Santos (2018), quando afirmam que a 

geração millenial troca facilmente televisão por computador, o telefone pelas redes 

e a tecnologia faz parte do seu dia a dia. Pois são tecnológicos, e familiarizados com 

ela, com a qual mantêm uma relação imprescindível ou amigável, como ratificado 

nesta investigação. 

 

Gráfico 7: Familiarização com a tecnologia   

 

Fonte: Google Forms, 2019 

 

Para planejamento e compra de uma viagem, os consumidores podem optar 

por fazê-lo por intermédio de agências ou diretamente com os fornecedores dos 

serviços, assim, questionou-se se caso opte por viajar por conta própria, se conhece 

os locais na internet que deve acessar para obter os insumos para sua viagem. 

Aproximadamente 63% sabem quais sites e programas devem buscar, 34% têm 

alguma noção desses locais e apenas 7% não fazem ideia dos locais que devem 

procurar para customizar suas viagens (Gráfico 8). 
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Gráfico 8: Autonomia para planejamento e execução de suas viagens   

 

Fonte: Google Forms, 2019 

 

 Em seguida, elencaram-se algumas afirmações para que o participante 

indicasse seu grau de concordância ou discordância (Gráfico 9). A primeira 

afirmação era “a tecnologia não me é familiar”, a resposta mais frequente foi que 

discorda e a menos frequente e mais significante foi que concorda totalmente. Ou 

seja, apesar do acesso à tecnologia ser um ponto forte dessa geração, há pessoas 

que não são familiarizadas a ela.  

Para a afirmação “procuro segurança ao viajar”, as respostas mais 

encontradas foram que “concorda” e “concorda totalmente”, enquanto não houve 

nenhum respondente que discordasse dessa afirmação. O que evidência que ao falar 

em segurança na hora de viajar, essa preocupação e desejo são praticamente 

unânimes e corroboram com diversos autores citados ao longo desse trabalho.  

 Outro ponto importante no uso das agências é se elas oferecem suporte para 

as viagens. Não houve registro de quem discordasse integralmente dessa afirmação 

e a resposta mais frequente foi de concordância. Confirmando, assim, ser essa uma 

das características mais fortes das agências de viagens, o suporte oferecido aos 

clientes, antes, durante e depois da viagem.  

 A respeito do grau de concordância acerca da economia de tempo e esforço 

na viagem, não foram registradas respostas “discordo” ou “discordo totalmente”, e a 

mais frequente foi de concordância com essa afirmação. Ou seja, o uso das agências 

pode conferir ganho de tempo e esforço, pois há quem não goste de despender 

tempo customizando suas próprias viagens.  
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 Para avaliar se o respondente busca usufruir da expertise das agências de 

viagens, as respostas foram variadas, sendo ausente resposta de discordância, a 

maioria concorda, seguida dos que são indiferentes a essa afirmação. Esse 

posicionamento tem relação com o ganho de tempo no planejamento de uma 

viagem, pois o viajante não “perde tempo” preparando sua viagem e usufrui das 

técnicas e habilidades das agências de viagens, que são especialistas no assunto.  

 Por fim, com o intuito de descobrir se a geração millenial busca essas 

empresas com foco em grupos, essa manifestação foi a mais balanceada de todas 

as afirmações.  A indiferença dos participantes foi a mais frequente, o que sugere 

que as pessoas não buscam as agências por esse motivo, mas se porventura 

acontecer, estão abertas a essa experiência. A resposta menos frequente e com 

grande relevância é concordo totalmente, pois sim, buscam agências também para 

ter acesso a grupos de viagens, a que dificilmente teriam por conta própria.  

 

Gráfico 9: Grau de concordância ou discordância a respeito da utilização das agências 

de viagens  

 

Fonte: Google Forms, 2019 

 

A EXPEDIA (2016) apresentou estudo em que aponta que a geração em 

questão tem o mundo na ponta dos dedos, com acesso rápido, fácil e frequente à 

tecnologia. Neste estudo, a afirmativa “a tecnologia não me é familiar”, foi a sentença 

com maior número de discordância integral. Ou seja, reafirmando que a geração 

reconhece sua habilidade com a tecnologia.  
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Ao serem inquiridos sobre o que vem à mente quando ouve “agências de 

viagens” (Figura 1), com a finalidade de mensurar por meio desses termos, o que 

pensam primeiramente sobre esse mercado, as palavras mais frequentes foram,  

“preço” com 12 respostas, “segurança” com 10 , “tempo” com 5 , “suporte” com 4, 

“consultor de viagens” com 3, grupos, “roteiros personalizados”, “organização” e 

“intermediação” empatados com 2 respostas cada, e por fim, com uma citação “ 

decolar.com” , “ especialistas”, “dicas”, e “agências online”. Vale ressaltar, que 

determinadas palavras, como por exemplo, “preço” foi categorizada, aparecerem 

com qualificadoras como “preço baixo”, já outro respondente atribuiu à agência de 

viagem, “preço alto”, logo, percebe-se que essa palavra “preço” é compreendida 

além do seu significante.  

 

Figura 1 Nuvem de palavras 

 

 

Fonte Word Cloud, 2019 

  

Ao observar a figura 1, percebe-se a relevância para os sujeitos pesquisados, 

dos aspectos segurança, preço, suporte, fatores considerados importantes ao se 

optar por intermediação de agências no preparo e execução de viagens. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As agências de viagens como intermediadoras de serviços turísticos, atualmente 

precisam de mais dinamismo na distribuição. Devido à globalização, com novas 

tecnologias, o consumidor vem necessitando de mudanças que atendam suas 

demandas cada vez mais urgentes. Agregado a essa transformação, se fez necessário 

uma repaginação do agente de viagens.  

Logo, surgiram novos desafios ao mercado. Ver a internet como aliado agrega 

valor e vantagens às agências. As novas tecnologias da informação como CRM, os 

sistemas GDS e as redes sociais, somam e complementam o trabalho das agências 

com sucesso. De modo que a praticidade dessas tecnologias, combinada com um 

toque humano, é o promissor futuro de sucesso das agências de viagens.  

O presente estudo teve por objetivo investigar se os millenials, que é uma 

geração tecnológica, quando se trata de suas viagens, buscam suporte de uma agência 

de viagens para o planejamento. A pesquisa realizada para verificar essa relação 

encontrou que apesar dessa geração ser imersa em tecnologia e o mercado de 

agenciamento ter sofrido o impacto da desintermediação, esse público faz uso de 

agências de viagens. Em contrapartida, esses millenials sabem quais sites e programas 

utilizar para elaboração de suas viagens, levando à suposição de que se está vivendo 

de fato o processo de reintermediação, na busca não mais pelo simples agente de 

vendas, mas por aquele que tem a expertise no quesito viagens. 

Esse público, busca prioritariamente por preço e segurança para a execução de 

suas viagens. Diante isso, as agências de viagens precisam se reinventar para se 

manterem vivas no mercado e consagrarem esse novo processo de reintermediação, 

em que as pessoas voltam a consumir os produtos das agências de viagens.  

Tal movimentação de atração desse público, sugere que isto seja feito em 

ambiente online, pois é onde estão essas pessoas. Investindo em marketing digital, em 

agências de viagens mais interativas e que vai até o seu público, mesclando o ambiente 

virtual com o pessoal, como registrado em Amadeus. O uso de agências de viagens 

onlines, como as Online Travel Agencies (OTAS) já existentes, é bem aceito pelo 

mercado consumidor, sem deixar de fora, as diferentes redes sociais que são 

frequentadas diariamente por esse público, com interação. 

Consultores trabalhando juntamente com a tecnologia, em favor de seu público, 

com sistemas cada vez mais completos, os GDS, e atrelado a um bom CRM, ferramenta 
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fundamental para auxiliar na relação e estreitar o vínculo com seu cliente e entrega de 

roteiros personalizados, novas tendências do mercado serão atendidas.  

Os principais resultados deste estudo mostram que os millenials estão dispostos 

e usam as agências, desde que satisfaçam por completo suas expectativas, como 

preço e segurança. Mas se esses fatores não estiverem disponíveis, eles sabem o que 

fazer, para escolher o que melhor lhes satisfaz. Apesar dos avanços tecnológicos 

vividos por essa geração terem sido muitos, não há como prever o que está por vir e 

como as gerações futuras vão se comportar. Mas certamente, o mercado de 

agenciamento necessitará de constante atualização e adaptação ao perfil de novos 

clientes e ao crescimento exponencial da tecnologia. 

O presente estudo apresentou algumas limitações, devido ao tempo hábil para 

elaboração. Como o número de respostas válidas do questionário. E, ainda a falta de 

comparação de estudo similar com outras gerações, para dar mais significado ao 

presente estudo. Desse modo, sem grupo de referência.  

Por fim, as agências devem se preparar e buscar formas de atuar e interagir 

com clientes cada vez mais tecnológicos, exigentes, que esperam respostas rápidas 

e com necessidades imediatas, possuidores de conhecimento sobre viagens e sobre 

os diferentes destinos. Embora o presente estudo seja limitado pelo número de 

respondentes, pelas respostas obtidas, pode-se supor que está em curso o processo 

de reintermediação. Estudos futuros poderão, de forma mais acurada, investigar e 

interpretar esse processo. 
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1. Qual a sua idade? 

2. Qual seu gênero?  

3. Qual seu nível de escolaridade? 

4. Com que frequência você costuma viajar? 

(   ) Eu não costumo a viajar 

(   ) 1 a 3 vezes no ano 

(   ) Mais de 3 vezes por ano  

 

5. Você faz uso de agências de viagens  

(   ) Sim 

(   )Não 

(   )Ás vezes  

 

6. Porque escolhe viajar com agências de viagens 

(   ) Busca segurança 

(   )Preço  

(   ) Falta de tempo  

(   ) Não gosta de preparar uma viagem 

(   ) Tem um consultor de viagens em quem confia  

(   )Outro :  

 

7. O que considera mais importante em uma agência de viagem? 

(   ) Facilidade na compra de serviços turísticos 

(   ) O serviço de consultoria personalizada 

(   ) A oportunidade de melhores preços 

 

8. Qual a sua relação com a tecnologia? 

(   ) Imprescindível  

(   )Amigável 

(   ) Apenas o indispensável 

(   ) Totalmente desconhecida 

 

9. Caso opte por viajar sem intermédio de uma agência de viagem: 

(   )Sabe quais sites/programas utilizar para comprar os serviços 
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(   ) Tem alguma noção de por onde começar 

(   )Não faz idéia  

 

10. Aponte o grau de concordância/discordância dos motivos que levam a e 

escolha de uma agência de viagens: 

 

Concordo totalmente/ concordo/ indiferente / discordo / discordo totalmente  

 

(   ) A tecnologia não me é familiar  

(   ) Procuro segurança ao viajar 

(   ) A agência oferece suporte para as viagens 

(   ) Economia de tempo e esforço na viagem 

(   ) Busco usufruir da expertise da agência  

(   )Busco grupos/ companhia para a viagem  

 


