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RESUMO

A proposta deste trabalho é explorar um tema pouco discutido pela literatura 

de marketing de turismo no Brasil. Este estudo tem como objetivo geral identificar os 

critérios de segmentação de mercado utilizados pelas agências de viagens e 

turismo, com o intuito de contribuir para a melhor adequação de seus 

produtos/serviços às necessidades dos clientes. O referencial teórico aborda 

primeiro o marketing de turismo e as suas características; a seguir, a segmentação 

de mercado, seus critérios, a segmentação do mercado de turismo, a segmentação 

de mercado como estratégia de marketing e por último, as suas limitações. Foram 

entrevistados neste estudo, 35 profissionais do setor de turismo, sendo a maior parte 

(29) proprietários das agências de viagens e o restante (6) gerentes das agências 

localizadas em Curitiba. Esta pesquisa permite concluir que a agência de viagens 

tem a função de prestar consultoria ao cliente, na realização de seu sonho de viajar, 

como um produto intangível e, atuando como intermediária na venda de produtos e 

serviços turísticos. No que se refere a segmentação de mercado, a maioria das 

agências de viagens entrevistadas pratica algum tipo de segmentação, sendo que 

algumas utilizam critérios para segmentar esse mercado. Essas agências que 

adotam critérios de segmentação baseiam-se em variáveis demográficas e 

comportamentais. As categorias de segmentos encontradas mais freqüentemente 

foram: turismo de negócios que compreende o atendimento a executivos que viajam 

a negócios e a feiras, os congressos e os eventos; o turismo de lazer que consiste 

na comercialização de pacotes turísticos nacionais e internacionais, rodoviários, 

cruzeiros marítimos e viagens de trens na Europa; turismo de Terceira Idade, bem 

como cursos no exterior (intercâmbio). Constatou-se também que a segmentação de 

mercado como estratégia de marketing é uma prática exercida pelo setor de turismo 

de uma forma isolada, ou seja, é utilizada de acordo com às necessidades dos 

clientes.



ABSTRACT

This work attempts to explore a subject little discussed by the marketing of 

tourism literature in Brazil. The objective of this study is to identify the criteria of 

market segmentation used by travel agencies, in order to enable these agencies to 

better tailor their products and services to meet the needs of the customers. The 

theoretical background presented discusses at first, the marketing of tourism and its 

characteristics; followed by the market segmentation, its criteria, the segmentation of 

the market of tourism, the segmentation of the market as a marketing strategy and 

finally, its limitations. In this study, 35 professionals of the tourism sector have been 

interviewed, most of them (29) owners of travel agencies, the remainder (6) being 

managers of agencies located in Curitiba. This research allows to conclude that the 

travel agency’s role is to give consulting to its customers, in the fulfillment of their 

travel dream, as an intangible product and acting as an intermediate in the sale of 

tourism products and services. As per the market segmentation, most of the travel 

agencies interviewed practice some kind of segmentation, and just a few adopt 

specific criteria to segment this market. These few agencies base their segmentation 

criteria on demographic and behavior variables. The segment categories found more 

often were: business-oriented tourism, which comprises the assistance to executives 

who travel to fairs and for business reasons; congresses and events; leisure tourism, 

which consists on the commercialization of domestic and international tourism 

packages; road trip tourism, maritime cruises and train trips in Europe; tourism for the 

third age people, as well as courses abroad (exchange programs). It was also 

verified that the segmentation of the market as a marketing strategy is a practice 

employed by the tourism sector in an isolated way, i. e., it is used according to the 

client needs.
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INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos, à medida que o turismo vem evoluindo, o perfil do turista 

tem se alterado, ficando cada vez mais conscientizado e exigente em relação ao 

produto turístico que lhe é ofertado, seja pela comparação direta entre destinos já 

visitados, seja pelo volume de informações que lhe são oferecidas através dos 

diversos meios de comunicação.

A indústria turística, diferentemente de outras atividades e segmentos 

econômicos, caracteriza-se pela interdependência de seus agentes para que seus 

sistemas produtivo e de consumo se completem. Prova disso, é o fato de que quase 

95% das reservas e vendas de cruzeiros ocorrem através de agentes de viagens. 

Outros exemplos são as vendas de bilhetes de companhias aéreas e de aluguéis de 

carros que, através de agentes de viagens, respondem por 90% e 50% 

respectivamente1.

As agências são empresas turísticas cujas organizações comerciais têm a 

função de serem intermediárias de todos os serviços turísticos. Denominadas 

genericamente agências de viagens ou, no Brasil, agências de turismo, são, 

também, empresas produtoras de serviços, pois além dos serviços comercializados 

que são produzidos por outras empresas turísticas, existem serviços específicos 

que são produzidos por elas próprias. (IKEDA, 1993)

Na contribuição para a economia global, o turismo:2

• emprega 204 milhões de pessoas em todo o mundo, ou um em cada nove 

trabalhadores, totalizando 10,6% da força de trabalho global;

• é o setor que mais contribui para a economia do mundo, produzindo uma 

cifra de 10,2% do produto bruto mundial;

• é o maior gerador de receitas de impostos, no valor de 655 bilhões de

dóhres;

1 A indústria do Turismo no Brasil -  Perfil & Tendências -  1a edição -  1996, Abresi
2 Relatório de 1993 do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, Travei and Tourism.
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• é a maior indústria do mundo em termos de produção bruta, que se 

aproxima dos 3,4 trilhões de dólares;

• corresponde a 10,9% de todos os dispêndios dos consumidores, 10,7% de 

todos os investimentos de capital e 6,9% de todos os gastos governamentais.

Em 1997, o turismo movimentou em todo o mundo o montante de US$3,78 

trilhões. São 52 setores da economia diretamente impactados pela atividade 

turística.

Ainda em 1997, foram realizadas em todo o mundo, cerca de 592 milhões 

de viagens internacionais. Em 1998, o turismo cresceu 2,4%, totalizando 625,2 

milhões de viagens. Até o ano 2000, serão 702 milhões de viagens entre os 

diversos países e, até 2010, o mundo verá ser ultrapassada a casa de um bilhão de 

deslocamentos. As principais razões, segundo a OMT (Organização Mundial do 

Turismo), para que os números continuem crescendo à razão de 4% ao ano são: a) 

mais viagens curtas por um número maior de pessoas nos países desenvolvidos; b) 

forte expansão de viagens ao exterior pelos turistas dos países em 

desenvolvimento.

Uma das características mais favoráveis da atividade turística é a sua 

capacidade produtora de riqueza. O fato das pessoas se deslocarem entre os 

países, por si só, gera divisas. Em todo o mundo, a entrada de divisas nos países 

em função da atividade turística, somaram US$423 bilhões no ano de 1996, valor 

que deverá atingir no ano 2000, US$621 bilhões.3

A atividade turística no Brasil, abrangendo todos os segmentos do setor, 

gera US$40,395 bilhões, o que equivale a 8% do PIB (Produto Interno Bruto) 

brasileiro.4

3 Turismo é Indústria -  o que as autoridades de governo e os parlamentares devem saber sobre 
turismo -  ABAV - 6a edição -  novembro 1997
4 A Indústria do Turismo no Brasil -  Perfil & Tendências -  T edição -1996



0 Conselho Mundial de Viagens & Turismo foi criado em 1990 por 

presidentes e diretores de grandes empresas e grupos envolvidos com o turismo 

(companhias aéreas, redes hoteleiras, agências de viagens e de cruzeiros 

marítimos, empresas de cartões de crédito, locadoras e muitas outras), 

essencialmente relacionadas à atividade de viagens e lazer que, por meio da 

divulgação de estatísticas e relatórios sobre o desempenho do turismo, procura 

defender os interesses da indústria turística junto aos representantes dos governos 

e organismos internacionais.

Este estudo exploratório trata do tema marketing de turismo, mais 

especificamente sobre os critérios de segmentação de mercado utilizados pelas 

agências de viagens e turismo da cidade de Curitiba.

O setor de serviços vem sendo considerado o de maior e mais rápido 

crescimento na economia mundial. Cada vez mais as pessoas em todo o mundo 

encontram nas viagens a melhor alternativa para preencher seu tempo livre.

Atualmente as necessidades dos viajantes são diversas. Desta forma, 

dificilmente um agente de viagem poderá atender a todas. Daí a necessidade de 

cada agente de viagem identificar o seu segmento de mercado para com ele se 

comunicar, entrar em sintonia, isto é, cada vez mais deve-se oferecer produtos 

específicos para segmentos de mercado bem definidos. Mesmo porque a 

concorrência torna-se cada dia mais presente, oferecendo produtos bem definidos a 

mercados bem identificados. Através da segmentação, busca-se a identificação dos 

grupos homogêneos de clientes para oferecer-lhes produtos e serviços que venham 

ao encontro dos seus desejos e necessidades (CASTELLI, 1991).

Os mercados consistem de compradores que diferem entre si em termos de 

desejos, poder de compra, localização geográfica, atitudes e práticas de compra. 

Quaisquer destas variáveis podem ser usadas para segmentar um mercado. 

Segmentação de mercado é o ato de dividir um mercado em grupos distintos de 

compradores com diferentes necessidades e respostas (KOTLER, 1995).

O turismo forma um mercado na medida em que proporciona o confronto 

entre a oferta e a demanda, visando a compra e venda de bens e serviços turísticos 

ou hoteleiros (CASTELLI, 1991). O mercado pode ser dividido em nacional e
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internacional. Por outro lado, o mercado turístico pode ser classificado em função 

do tipo de viagem realizada (lazer, negócios, esportivo, congressos, gastronômico, 

saúde, científico, cultural, religioso, estudantil, de aventura e familiar) (CÁRDENAS 

TABARES, 1991).

O mercado ao exibir o leque de opções de atratividades, permite ao turista a 

escolha dos produtos e serviços que mais se ajustem à sua percepção de garantia 

da satisfação de suas necessidades.

Para a indústria de turismo, segmentar o mercado significa encontrar a sua 

clientela, ou seja, aquele grupo de pessoas com características similares, 

homogêneas, dispostas a “comprar” os serviços em questão (CASTELLI, 1991).

GREGORY (1995) cita que a pesquisa em marketing permite distingüir dois 

grandes conjuntos de preocupações:

- o auxílio à decisão das grandes resoluções de marketing (lançamento de 

um novo produto, escolha de um canal de distribuição, campanha de promoção...)

- o acompanhamento dos mercados (concorrência, oportunidades) para 

prevenir os responsáveis e lhes permitir antecipar as decisões.

ZEITHAML, PARASURAMAN e BERRY (1990) afirmam que a qualidade nos 

serviços não pode ser uma idéia amorfa ou mística. Os serviços para eles, podem 

ser definidos, podem ser medidos e podem ser melhorados.

Devido a grande evolução deste setor e da constante mudança que vem se 

apresentando sobretudo com o fenômeno da globalização, torna-se necessário o 

acompanhamento deste processo sob o ponto de vista teórico e o estudo de 

critérios de segmentação desse mercado a fim de melhor atender os seus clientes. 

No entanto, foram realizados poucos estudos na área de marketing de turismo até o 

momento.



Neste enfoque, o estudo proposto pretendeu verificar os critérios de 

segmentação utilizados pelas agências de viagens e turismo da cidade de Curitiba.

A estrutura para a realização deste trabalho consiste nas seguintes partes:

A parte 1 compreende o referencial teórico-empírico que serve de base 

para a realização dessa pesquisa. O capítulo 1 aborda o marketing de turismo e o 

capítulo 2 a segmentação de mercado.

A parte 2 refere-se à metodologia e resultados da pesquisa, constando do 

capítulo 3, onde são apresentados o problema de pesquisa, as perguntas as quais 

essa pesquisa visa responder, os objetivos (geral e específicos), as definições 

constitucional e operacional da categoria analítica em estudo, o delineamento da 

pesquisa, a população e a amostragem, o instrumento de coleta de dados, bem 

como as limitações do estudo.

O capítulo 4 abrange a apresentação e a análise dos resultados.

No capítulo 5 são encontradas as conclusões, além das implicações 

gerenciais e sugestões para futuras pesquisas.



PARTE 1
REFERENCIAL TEÓRICO-EMPÍRICO
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CAPÍTULO 1 -  MARKETING DE TURISMO

1.1- DEFINIÇÃO DE MARKETING DE TURISMO

Para ACERENZA (1991), o marketing turístico é o ato de identificar todas as 

ações destinadas à promoção e venda da oferta turística, com o objetivo de 

estimular a afluência de visitantes a um determinado destino.

KRIPPENDORF (1980) desenvolveu os primeiros estudos e lançou os 

fundamentos do Marketing Turístico, definindo-o como: “a adaptação sistemática e 

coordenada da política das empresas de turismo, tanto privadas como do Estado; 

no plano local, regional, nacional e internacional, visando à plena satisfação das 

necessidades de determinados grupos de consumidores, obtendo, com isso, um 

lucro apropriado.”

O marketing turístico diferencia-se do marketing tradicional, por oferecer ao 

consumidor um bem intangível: viver uma experiência.

Marketing de turismo pode ser definido como:

um processo administrativo pelo qual cada organização turística identifica os seus turistas 

exclusivos, atuais e potenciais, e comunica-se com eles para descobrir e influenciar as suas 

necessidades, desejos, e motivações nos níveis locais, regionais, nacionais e internacionais, para 

conseqüentemente formular e adaptar seus produtos turísticos a fim de conseguir a satisfação 

turística e maximizar os objetivos organizacionais (WITT E MOUTINHO 1989, p. 259).

O marketing de turismo envolve a descoberta do que os turistas querem 

(pesquisa de mercado), desenvolvimento de serviços turísticos apropriados 

(planejamento de produto), informando-os o que está à disposição (propaganda e 

promoção), e fornecendo as instruções onde eles podem comprar os serviços 

(canais de distribuição -  operadoras turísticas e agências de viagens) de maneira 

que eles estimem valor (preço), a organização turística obtenha lucro e alcance 

seus objetivos (habilidade de mercado).
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Segundo a Organização Mundial de Turismo, bilhões de dólares são gastos 

a cada ano em pesquisas de marketing de turismo, pelas associações regionais de 

turismo, câmaras de comércio, conselhos de turismo, governos locais e outras 

organizações.

WHEELER (1995) afirma que o marketing de turismo torna-se uma 

aplicação do processo de marketing para as características específicas da indústria
c

do turismo. O serviço de turismo é caracterizado pela sua intangibilidade. O turismo 

é perecível e como serviço, a sua produção está estabelecida no tempo e no 

espaço. As decisões de compra de viagens são uma combinação de diversos 

produtos, transporte, acomodação e atrações, e nem todos são da mesma empresa. 

O mercado de turismo é também volátil, pois é atingido imediatamente pelo mundo 

dos eventos e a saúde das economias nacionais.

De acordo com todas as definições de marketing de turismo citadas, pode- 

se concluir que essa atividade procura descobrir os motivos pelos quais as pessoas 

viajam, que tipos de viagens elas gostariam de realizar, com o intuito de oferecer 

produtos/serviços a fim de satisfazer as suas necessidades e desejos.

KOSTECKI (1994) menciona que a orientação voltada ao cliente necessita 

da compreensão da cadeia de valor do cliente. O diagnóstico e as capacidades 

identificadas das soluções desejadas são os elementos críticos para a empresa. Os 

vendedores tornam-se os consultores que mantém as relações interativas e 

contínuas com os seus clientes. A orientação ao cliente significa que as pessoas em 

contato com a clientela colocam todo o seu entusiasmo e a sua habilidade em 

benefício do cliente, de maneira a contribuir aos objetivos da empresa.

Para muitos administradores de marketing de hotéis, o conceito de 

marketing consiste em publicidade, vendas e outras atividades promocionais (WITT 

E MOUTINHO, 1989).

MCiNTOSH E GOELDNEh. (1990) acreditam que o administrador de 

marketing de turismo deve buscar constantemente um composto de marketing com 

uma combinação certa de elementos os quais obterão proveito. Esse composto de 

marketing é constituído de cada fator que influencia o esforço de marketing:
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• Escolha do momento certo -  férias, alta estação, baixa estação, altas 

tendências no ciclo dos negócios, e outros fatores que também podem ser 

considerados;

• Marcas -  o consumidor precisa de auxílio para lembrar do seu produto. 

Nomes, marcas registradas, e outras identificações de marcas auxiliam o 

consumidor a identificar e a recordar as informações sobre o produto;

• Pacotes -  embora os serviços turísticos não exijam um empacotamento 

físico, este é um fator importante. Por exemplo, planos de família ou planos de 

solteiros são formas de confeccionar um pacote turístico;

• Preço -  o preço afeta não somente o volume de vendas como também 

a imagem do produto;

• Canais de distribuição -  o produto deve ser acessível ao consumidor. 

Vendas diretas, agências de viagens (varejo), operadoras turísticas (atacado), ou a 

combinação de todos esses métodos compõe os canais de distribuição;

• Produto -  os atributos físicos do produto auxiliam a determinar a sua 

posição contra a competição e a fornecer diretrizes de como melhor competir;

• Imagem do produto/serviço -  a percepção do consumidor do produto 

depende da extensão dos fatores importantes, da reputação e da qualidade;

• Propaganda -  as questões sobre quando, onde e como promover 

devem ser cuidadosamente consideradas;

• Vendas -  as vendas internas e externas são os componentes 

essenciais para o sucesso, e as várias técnicas de vendas devem ser incorporadas 

ao plano de marketing;

• Relações públicas -  o plano de marketing traçado cuidadosamente 

poderá fracassar sem o bom relacionamento com os visitantes, a comunidade, os 

fornecedores e os funcionários.

Os autores acreditam que não é fácil desenvolver o produto ou o serviço 

correto; as necessidades e os desejos dos consumidores estão mudando 

constantemente, e as forças competitivas conduzem os produtos através do ciclo de 

vida, e desta forma o produto que é um sucesso em um determinado ponto pode 

declinar e fracassar mais tarde.
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1.2 - CARACTERÍSTICAS DO MERCADO DE TURISMO

A administração de marketing de turismo é o grupo de objetivos de 

marketing (considerando os recursos da empresa turística e as oportunidades de 

mercado) e o planejamento e execução das atividades de marketing obrigatórias 

para encontrar os objetivos.

Em se tratando de viagem e turismo faz-se necessário a classificação dos 

visitantes em três categorias, segundo MIDDLETON (1988):

1. Visitantes internacionais, viajando para um país, os quais são 

residentes de outros países (turismo interno);

2. Residentes de um país, viajando como visitantes para outros países 

(turismo externo);

3. Residentes visitando destinos nas fronteiras de seus próprios países 

(turismo doméstico);

Desta forma, o mercado total de viagem e turismo compreende três 

elementos principais: visitas internacionais dentro de um país, visitas realizadas ao 

estrangeiro por residentes de seus países e visitas domésticas incluindo viagens 

diárias.
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MIDDLETON (1988) apresenta também os cinco setores principais por parte 

do fornecimento de serviços da indústria de viagem e turismo, conforme a FIGURA 

1:

Observa-se que a indústria de turismo compreende os produtos de vários 

setores como acomodação, atrações, transportes, organização de viagens e 

organização de direções. Cada um desses setores abrange alguns sub-setores, os 

quais fazem parte das atividades de marketing, tanto na elaboração de seus 

produtos quanto no gerenciamento da demanda.

Nota-se também que alguns sub-setores são totalmente comerciais (por 

exemplo, os hotéis), visando ao lucro, enquanto que outros almejam mais os seus 

objetivos do que o lucro (por exemplo, os museus), e ainda, como no setor público 

são administrados principalmente em fundamentos não comerciais (por exemplo, os 

órgãos oficiais de turismo).

SETOR DE ATRAÇÕES j

Parques Temáticos !
Museus i
Parques Nacionais !
Parques Florestais j
Jardins j
Herança Cultural í

SETOR DE TRANSPORTES j

| Linhas Aéreas 
| Cruzeiros Marítimos 
! Trens
i Ônibus |
: Locadoras de veículos j

i SETOR DE ORGANIZAÇÃO DE VIAGENS
! Operadoras Turísticas 
! Agentes de Viagens 
| Organizadores de Eventos 
; Agências de Reservas 
j Organizadores de Viagens de Incentivo

SETOR DE ORGANIZAÇÃO DE DIREÇÕES
Órgãos Oficiais de Turismo 
Órgãos Regional/Estadual de Turismo 
Órgãos Locais de Turismo 
Associações de Turismo

SETOR DE ACOMODAÇÃO
Hotéis
Casas de Hospedagem 
Fazendas 
Aparta mentos/flats 
Condomínios 

i  Conferências/Centros de exibição 
| Campings 
! Marinas

FIGURA 1 - OS CINCO PRINCIPAIS SETORES DA INDÚSTRIA DE VIAGENS E TURISMO 
Fonte: Middleton, Victor T.C. Marketing in Travel & Tourism. Butterworth Heineman Ltd., Oxford, 1988.
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Na FIGURA 2 mostra-se o elo de ligação entre a demanda e o fornecimento 

de serviços de viagem e turismo, a qual é fundamental para compreender o papel 

do marketing neste setor:

Objetivos Organizacionais

FIGURA 2 - OS ELOS SISTEMÁTICOS ENTRE A DEMANDA E A OFERTA E A INFLUÊNCIA DO MARKETING 
Fonte: Middleton, Victor T.C. Marketing in Travel & Tourism. Butterworth Heineman Ltd., Oxford, 1988.

Deve-se notar que na metade inferior do diagrama, nem todos os viajantes 

são influenciados pela atividade de marketing. Como exemplo, os visitantes 

domésticos viajando em seus próprios veículos para ficarem hospedados com seus 

parentes ou amigos, não são influenciados pelo marketing. Este tipo de viagem 

pode ser motivado pelas suas circunstâncias ou ainda, pelos interesses pessoais 

desses viajantes. Por outro lado, as pessoas que compram pela primeira vez 

pacotes turísticos para destinos exóticos, devem achar que cada aspecto (como 

acomodação, roteiro de viagem, escolha da companhia aérea, ..) de sua viagem é 

influenciado de alguma forma pelas decisões de marketing da operadora que eles 

escolheram.
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WITT E MOUTINHO (1989) citam que atualmente o produto turístico 

compreende um número de atividades e serviços relacionados como alojamento, 

alimentos e bebidas, transporte, a compra de produtos locais e entretenimento. O 

produto turístico (consumo) é o resultado da combinação (conjunto) das atividades 

produtivas e dos serviços.

As agências de viagens dirigidas ao público podem ser consideradas 

varejistas e as operadoras e consolidadoras, GSA’s5, produtoras ou atacadistas 

(IKEDA E TOLEDO, 1994). Geralmente, uma agência de viagem pequena não 

possui orçamento para contratar uma pesquisa de mercado. LAGE E MILONE 

(1998) comentam que infelizmente, poucos operadores de turismo conduzem 

pesquisas sobre a atitude, o comportamento e a motivação dos seus consumidores. 

Normalmente as informações nas quais se baseiam provêm dos levantamentos 

aéreos e dos relatórios de seus guias e agentes locais. Uma operadora apresenta 

uma variedade de serviços de viagens (tais como, apartamentos de hotel, 

excursões) e faz a promoção de seus produtos através de folhetos, do agente de 

viagens para o viajante (DAVIDOFF, 1983).

Uma agência de viagens pode possuir produtos de marketing tais como 

vôos domésticos, vôos internacionais, excursões, viagens comerciais, cruzeiros, 

trens ou excursões de ônibus. Diferentes técnicas de marketing devem ser 

utilizadas para diferentes segmentos, desde que as motivações e necessidades dos 

usuários variem para cada segmento.

A forma mais adequada para esclarecer a extensão do turismo sob o ponto 

de vista da demanda, é o diagrama (FIGURA 3) preparado pela Organização 

Mundial do Turismo, o qual classifica os viajantes. Os visitantes são subdivididos 

em dois grupos básicos: “turistas” e “excursionistas”, sendo que os turistas são 

todas as pessoas que se deslocam do seu local de residência por mais de 24 horas, 

seja por motivo profissional, recreacional ou qualquer outro motivo. Os 

excursionistas são todos os visitantes temporários que não ficam uma noite na 

região visitada embora eles devam visitar a região durante um dia ou mais e

5 Representantes diretos das Companhias Aéreas Internacionais em determinadas cidades, os quais 
comercializam os seus produtos/serviços.
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retomar a sua embarcação ou trem para pernoitar. Os membros do grupo, ou não 

residentes (estrangeiros) são aqueles que utilizam alojamento nas regiões visitadas. 

Os visitantes diários são os que chegam e partem no mesmo dia.

Os turistas, participantes indispensáveis nesse processo, buscam 

experiências psíquicas e físicas diversas, objetivando maximizar a utilidade de suas 

viagens. Na avaliação dos impactos turísticos torna-se fundamental o conhecimento 

de suas características individuais, variáveis entre raças, culturas, profissões, faixas 

etárias, classes econômicas e sociedades distintas. A natureza dos deslocamentos 

desses segmentos determinará, entre outros, os destinos escolhidos e os tipos de 

transporte, hospedagem, entretenimentos e lazer que a oferta turística 

proporcionará. (LAGE E MILONE, 1998)

Ainda, a Organização Mundial do Turismo divide os viajantes em dois 

segmentos principais: lazer e profissional.

j~~ylAJ ANTES

- Férias 
-Cultura
- Atividades Esportivas
- Parentes e amigos
- Outros propósitos

Incluídos nas Não incluídos
estatísticas nas estatísticas
turísticas turísticas

- Reuniões
- Missão
- Negócios

- Estudos
- Saúde i
-Trânsito
- Vários

OUTROS
MOTIVOS

TURÍSTICOS

| Estrangeiros Passageiros j 
de cruzeiro i

II--------------------------------------■
Visitantes

diános

Tnpulação :

Trabalhadores Passageiros Membros das Representação
| de Nômades em Refugiados forças dos Diplomatas Imigrantes Imigrantes i
• bordo trânsito armadas consulados temporários permanentes ,

FIGURA 3 - CLASSIFICAÇÃO DOS VIAJANTES 
Fonte Organização Mundial do Turismo

WITT E MOUTINHO (1989) acreditam que as razões e motivações para 

viagem são muitas e variadas, mas podem ser agrupadas em certas categorias 

significantes: lazer (esportes, atrações, férias), o sol, areia, mar ou neve/esqui
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combinações, negócios, visitas aos amigos e parentes, viagens étnicas, viagens 

religiosas, estudos ou razões de saúde.

SPOTTS (1997) cita que geralmente as pessoas escolhem os destinos 

turísticos baseadas em suas imagens. Na verdade, as férias são uma das poucas 

coisas que custa centenas ou milhares de dólares que os consumidores adquirem 

sem antes inspecionar o produto. Então é importante para os profissionais de 

marketing compreender até onde os turistas potenciais estão informados sobre as 

regiões turísticas e imaginar tais regiões na escolha dos seus destinos de viagens.

MUNOZ E CHEBAT (1997), afirmam que muitos estudos empíricos foram 

conduzidos com o objetivo de confirmar a importância da percepção como fator 

desencadeador dos mecanismos responsáveis pela criação de imagens ligadas as 

paisagens turísticas. O processo de escolha dos destinos e os efeitos da percepção 

são elementos essenciais da configuração estrutural dos modelos de 

comportamento do turista. Ainda, os resultados de muitas pesquisas empíricas 

demonstraram que o turista está sempre buscando aprofundar a informação sobre 

os destinos os quais ele demonstra interesse.

É indiscutível que os fatores ambientais exercem uma forte influência sobre 

o comportamento de compra das pessoas. No caso particular do turista, ele é 

constantemente atingido pela influência dos fatores ambientais tais como a família, 

a sociedade, a situação econômica e a cultura de que ele faz parte.

TOOMAN (1997) conclui em seu artigo sobre Turismo e Desenvolvimento 

que a indústria de turismo precisa ser gerenciada visando o lucro da comunidade 

local, compreendendo porém que possui as suas limitações definidas como um 

veículo de conquista do desenvolvimento.

WHEELER (1995) destaca que o papel da ética do marketing de turismo 

gira em torno da segmentação efetiva, comunicando mais apropriadamente as 

mensagens sobre os destinos e a realidade da fragilidade do ambiente. O produto 

turístico possui um número de características únicas tais como a sua intangibilidade, 

evolução do trabalho para um produto completamente diferente, as dificuldades com 

a padronização e a volatilidade dos eventos mundiais.
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FARHANGMEHR E SIMÕES (1997) vêem a indústria turística como a oferta 

disponibilizada para satisfazer as várias necessidades do mercado (turistas). Essa 

oferta inclui um conjunto diversificado de recursos, produtos e serviços. O setor 

hoteleiro, um elemento dessa oferta, permite ao visitante a satisfação de uma das 

suas necessidades básicas, quando se encontra longe do local de habitação e 

pretende pernoitar, o alojamento. Desta atividade depende, por um lado, a 

possibilidade da recepção das pessoas de fora da comunidade por mais de um dia 

e, por outro, o sucesso da prestação global em resposta às expectativas do turista.

HELLER E AHMED (1997) concordam que atualmente, pelo fato da 

concorrência mundial mudar muito rápido, os planos devem ser formados 

eficientemente de maneira que os negócios possam agir para influenciar o mercado 

e adaptar o plano quando necessário. Os transportes, alojamentos, atrações, 

restaurantes, vendas de varejo, parques e atrações recreativas compõem a 

comunidade do produto turístico.

Geralmente, no mercado turístico moderno, não é mais o empresário 

(produtor) quem escolhe seus intermediários. Atualmente, as grandes operadoras 

turísticas e agências de viagem escolhem os fornecedores de acordo com a 

qualidade do produto e as vantagens oferecidas, que poderão ser repassadas aos 

clientes.
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1.3 - A NATUREZA DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Para DAVIDOFF (1983), quando consideramos a natureza do produto 

turístico, devemos lembrar de que viagem significa diferentes interesses para 

diferentes pessoas.

MIDDLETON (1988) aponta que os serviços de viagem e turismo possuem 

três características particulares:

• a sazonal idade - é a maior característica dos mercados de turismo, a 

qual apresenta flutuações extremas entre as estações do ano.

• a interdependência entre os produtos turísticos - muitos turistas 

associam as suas decisões de compra de viagem não só a um produto ou serviço, 

mas a muitos. Os turistas escolhem as atrações de férias para um destino em 

conjunto com os produtos, como alojamento, transporte e outras facilidades como 

alimentação. As vendas de alojamento para os turistas, portanto, são influenciadas 

por decisões de marketing tomadas por operadoras e agências de viagens, 

atrações, transportes, as quais em conjunto ou separadas promovem a direção e as 

suas atividades e facilidades.

• altos custos fixos -  quando o lucro e o prejuízo calculados na maior 

parte dos negócios da indústria de viagem e turismo são analisados, é geralmente o 

caso que revela altos custos fixos de capacidade operacional disponível e baixos 

custos variáveis.

KOTLER et alii (1996) citam que embora a atividade de marketing seja 

relativamente nova para a indústria de hospitalidade, uma característica comum 

entre muitos líderes dessa indústria é o sucesso na aplicação dos princípios básicos 

do marketing. Esses princípios incluem o foco principal nos hóspedes para 

satisfazer as suas necessidades (marketing externo) e na satisfação dos 

empregados os quais servem os hóspedes (marketing interno), em seu treinamento 

e motivação com o objetivo de fornecer bons serviços aos clientes.

Para esses autores, os mercados de serviços devem se preocupar com 

quatro características dos serviços:
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• Intangibilidade -  diferente dos produtos físicos, os serviços não podem 

ser vistos, provados, sentidos, ouvidos ou cheirados antes da sua compra;

• Inseparabilidade -  na maior parte dos serviços de hospitalidade, tanto 

os fornecedores quanto os clientes devem estar presentes para a transação ocorrer;

• Variabilidade -  a qualidade do serviço depende de quem o fornece e 

de quando e onde ele é fornecido. Os serviços são produzidos e consumidos 

simultaneamente. O alto grau de contato entre o fornecedor do serviço e o hóspede 

significa que a consistência do produto depende da habilidade do fornecedor e da 

performance do tempo da troca.

• Perecibilidade -  os serviços não podem ser estocados. A 

perecibilidade de um serviço não representa um obstáculo se a demanda pelo 

serviço for estável e conhecida anteriormente.

A consistência é um dos fatores chave para o sucesso dos negócios de 

serviços. A consistência significa que os clientes irão receber o produto esperado 

sem as surpresas indesejáveis.

Para KOTLER et alii (1994), como em qualquer outro negócio, os 

promotores de turismo precisam saber quais são os verdadeiros e potenciais 

turistas, suas necessidades e seus desejos, definir que mercados-alvo querem 

atender, e quais os produtos, serviços e programas adequados para fazê-lo.
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CAPÍTULO 2 -  SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

2.1 -  DEFINIÇÃO DE SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

RICHERS (1991) define segmentação como sendo a concentração 

consciente e planejada de uma empresa em parcelas específicas de seu mercado. 

O autor enfatiza nesta colocação que a empresa opta voluntariamente por 

concentrar todos os seus esforços de marketing em determinados segmentos de 

mercado, possivelmente abandonando outros segmentos, mesmo que constituam 

potencial.

ENGEL, BLACWELL E MINIARD (1995) definem segmentação de mercado 

como o processo de criação de um produto ou serviço, o qual fará um forte apelo 

particular para uma identificável sub-parte do mercado total. A segmentação oferece 

mais atenção às necessidades pessoais. A necessidade de segmentar surge porque 

as pessoas variam muito de uma para outra. Se as pessoas fossem iguais em suas 

preferências e comportamentos, não haveria a necessidade de segmentação. 

WEINSTEIN (1995, p. 18) apresenta segmentação como: 
o processo de dividir mercados em grupos de consumidores potenciais com necessidades 

e/ou características similares, que, provavelmente, exibirão comportamento de compra similar.... O 

objetivo da pesquisa de segmentação é analisar mercados, encontrar nichos e oportunidades e 

capitalizar através de uma posição competitiva superior.

MORRIS (1996) destaca que segmentação é essencialmente o ato de dividir 

um mercado em grupos distintos de compradores os quais requerem produtos 

separados. Em termos extremos, cada comprador é um mercado separado em 

potencial porque possui suas necessidades únicas.

Para LAS CASAS (1989, p.110), segmentação pode ser definida como: 
o processo de agregação de consumidores com características hoimogêneas, diferenciadas 

de outros grupos, com o objetivo de planejar programas de marketing que se aproximem mais da 

satisfação de desejos e necessidades do grupo ou grupos escolhidos como mercados-alvos. Cada 

um destes diferentes agrupamentos são chamados segmentos.
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0  autor menciona que a segmentação é justificada se os grupos são 

heterogêneos uns dos outros. A separação deve ser feita por características que 

realmente diferenciem um grupo do outro. Por isso, a necessidade da pesquisa no 

processo de segmentação.

Normalmente os produtos e serviços não são claramente diferenciados. A 

segmentação de mercado oferece a oportunidade de ganhar vantagem competitiva 

em um mercado altamente disputado, através da diferenciação. A abordagem de 

segmentação de mercado envolve a identificação das vantagens as quais os 

diferentes grupos homogêneos buscam, permitindo a determinação dos traços e 

requisitos relevantes para serem utilizados como uma fonte de diferenciação do 

serviço.

Uma empresa de serviço precisa identificar as partes mais atraentes do 

mercado e então servi-las a fim de garantir o máximo proveito.
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2.2 -  CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Para RICHERS (1991), existem incontáveis maneiras para segmentar um 

determinado mercado, sobretudo se a empresa cogita combinar várias de suas 

formas. Mas, partindo de critérios em parte técnicos, em parte pragmáticos, 

podemos classificar as modalidades em categorias conceitualmente diferenciadas, 

conforme demonstra o QUADRO 1:

MODALIDADES CRITÉRIOS

Geográfica Extensão do mercado, potencial, 
concentração geográfica, transporte e 
acesso, polarização, bairros e ruas, 
tráfego, centros de compra.

Demográfica Idade, sexo, domicílio, família, ciclo de 
vida ( jo v e m , adulto, idoso).

Socioeconômica Classe de renda, instrução, ocupação, 
status, migração, mobilidade social.

Padrões de consumo Freqüência de compra, local de compra, 
lealdade a marcas, heavy & light users, 
curva ABC.

Benefícios procurados Satisfação sensual, prestígio social, 
emulação-preço favorável, 
qualidade/durabilidade, redução de custos, 
atendimento/serviços.

Estilos de vida Expectativas de vida, uso do tempo, 
interesses predominantes, participação em 
eventos e agrupamentos sociais, uso do 
dinheiro, amizades e relações pessoais.

Personalidade Bases culturais, atitudes e valores, 
liderança, agentes de mudanças.

Caracterização econômica Setor de atividade, tamanho das 
empresas, atuação de concorrentes, 
acessibilidade, usos e aplicações, unidade 
de decisão de compra, demanda derivada.

QUADRO 1 -  CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
Fonte: LIMA, Cecilia Pimenta; RICHERS, Raimar. Segmentação: opções estratégicas para o 
mercado brasileiro. São Paulo: Nobel, 1991.
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Para MARKIM (1982), segmentação de mercado é uma estratégia diferente 

fundamentada sobre a produção sofisticada e a complexidade do crescimento do 

mercado. É o reconhecimento de que nem todos os compradores de um produto são 

os mesmos. O profissional de marketing que persegue uma estratégia de 

segmentação de mercado está preocupado com uma questão essencial: “quais são 

os atributos ou características do mercado e como o mercado deve ser dividido em 

segmentos significativos que podem ser tidos como segmentos de mercado 

lucrativos”?

A segmentação de mercado em grande parte rejeita a noção dos mercados 

homogêneos totais. Ela considera um mercado heterogêneo como um número 

pequeno de mercados homogêneos em resposta as diferentes preferências dos 

produtos entre os importantes segmentos de mercado, tratando-se da análise de 

oportunidade de mercado.

Na definição da variável para a segmentação, a questão é determinar qual o 

melhor plano. A resposta pode variar de acordo com o produto, mercado, 

consumidor e as características dos concorrentes. Diversas variáveis de 

segmentação podem ser usadas na escolha da estratégia de segmentação, 

confrontadas as características gerais do consumidor e as características do 

produto relacionadas ao consumidor, conforme a FIGURA 4.
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FUNDAMENTOS PARA 
AS ESTRATÉGIAS DE 

SEGMENTAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO 
PRODUTO RELACIONADAS 

AO CONSUMIDOR

! • HÁBITOS DE COMPRA j
! • TIPO DE UTILIZAÇÃO j
! • LEALDADE A MARCA |
! • ATITUDE PARA COM A !
; MARCA ;
I • CONHECIMENTO DO |
j PRODUTO !
! • FREQÜÊNCIA DE j
j UTILIZAÇÃO I
! • BENEFÍCIOS ESPERADOS !
L _PELO F^OpUJO_____________!

FIGURA 4 - FUNDAMENTOS PARA AS ESTRATÉGIAS DE SEGMENTAÇÃO
Fonte: MARKIM, Rom. Marketing Strategy and Management. John Wiley & Sons, Inc. 1982.

MCCARTHY (1982) cita que as dimensões geográficas formam uma base 

sensível para a segmentação, porque os consumidores de diferentes áreas têm 

estilos de vida e necessidades diferentes. Porém, MUDAMBI E BAUM (1997), 

acreditam que em qualquer técnica estatística, a principal limitação da técnica é a 

disponibilidade de dados confiáveis. Este problema torna-se crítico em muitos 

países desenvolvidos, onde o estímulo para os orçamentos turísticos são pequenos 

e os dados são escassos.

BERRIGAN E FINKBEINER (1994) apontam que os profissionais de 

marketing possuem uma série de “questões” de marketing, as quais técnicas 

habilidosas de segmentação podem ajudar a responder. Essas questões-chave 

podem ser referidas como os “Quatro Qs”, conforme o QUADRO 2:

CARACTERÍSTICAS 
GERAIS 

DO CONSUMIDOR

! • OCUPAÇÃO 

! • TAMANHO DA FAMÍLIA 
; «IDADE
| • LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
j • CLASSE SOCIAL 
; • PSICOGRÁFICAS,
Í PERSONALIDADE 
Í • ESTILO DE VIDAI________________________
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Questões Problemas Atividades afetadas

O quê? Que produtos e serviços 
oferecer

Planejamento estratégico, 
desenvolvimento de produto, 
marketing, política de preços

Quem? A quem destinar os produtos 
e serviços

Vendas, propaganda, 
marketing

Onde? Onde anunciar e 
comercializar

Propaganda, marketing

Porquê? Por que os clientes fazem o 
que fazem

Todas

QUADRO 2 -  QUESTÕES DE MARKETING ABORDADAS PELA SEGMENTAÇÃO
Fonte: BERRIGAN, John; FINKBEINER, Cari. Marketing de Segmentação. São Paulo: Makron 
Books, 1994.

Na avaliação e escolha dos segmentos de mercado envolve a combinação 

de oportunidades de mercado com programas de marketing. São quatro os critérios, 

segundo ENGEL, BLACWELL E MINIARD (1995) que auxiliam neste processo:

• Mensurabilidade -  refere-se à informação obtida sobre o tamanho, a 

natureza e o comportamento do segmento de mercado. Os segmentos devem ser 

identificáveis e seus tamanhos mensuráveis.

• Acessibilidade -  é o grau pelo qual os segmentos podem ser 

alcançados e atendidos. A empresa deve ser capaz de alcançar os membros de 

segmentos alvo com compostos de marketing customizados.

• Substancialidade -  refere-se ao tamanho dos segmentos de mercado. 

Normalmente quanto maior o segmento, é mais atraente. O segmento selecionado 

deve ser grande o suficiente para justificar o desenvolvimento e a manutenção de 

um composto de marketing especial.

• Operacionalidade -  refere-se ao grau pelo qual um programa eficaz 

pode ser projetado para atrair e atender os segmentos escolhidos. Os mercados 

podem ser segmentados utilizando-se algum critério que pareça lógico ao 

profissional de marketing.
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MCCARTHY (1982) menciona que os consumidores têm muitas dimensões 

e várias delas podem ser úteis para a segmentação de um mercado. A FIGURA 5 

mostra os principais tipos que têm sido usados em mercados de consumidores 

finais. Como indica a figura, existem dimensões relacionadas ao cliente e fatores 

relacionados à situação.

FIGURA 5 - AS DIMENSÕES DE SEGMENTAÇÃO
Fonte: MCCarthy, E. Jerome. Essentials of Marketing. Homewood, Illinois, 1982.

A segmentação comportamental, ou seja, a divisão de potenciais 

compradores em grupos com base em conhecimento, atitude ou resposta a um 

produto, vem crescendo entre os profissionais de marketing, sendo que muitos a 

percebem como um melhor começo para elaborar os segmentos de mercado.

A segmentação por benefícios é o processo de agrupar consumidores em 

segmentos de mercado conforme os diferentes benefícios buscados pelo produto 

(LAMB, HAIR E MCDANIEL, 1992).

Dentre as características que podem ser agrupadas para a formação de 

segmentos, LAS CASAS (1989) cita as variáveis psicográficas, tais como, 

personalidade, estilo de vida, atitudes e percepção, bem como as variáveis 

comportamentais, tais como, influência na compra, hábitos de compra e intenção de 

compra.

ALMEIDA (1994) ressalta em seu artigo os cinco critérios utilizados na 

segmentação do mercado. São eles: sócio-demográficos, geográficos,
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psicográficos, de comportamento e industriais. A forma pela qual o consumidor 

recebe e trata a informação, posiciona-o numa determinada faixa de mercado, ou 

seja num segmento. A influência relativa destas informações varia de acordo com o 

produto e com o consumidor (KOTLER E ARMSTRONG, 1993).

COHEN E RAMASWAMY (1998) acreditam que a segmentação de mercado 

permanece como uma das idéias mais poderosas de marketing, utilizada para 

compreender o consumidor, no desenvolvimento do produto e no crescimento da 

estratégia de marketing.

Eles utilizam os modelos de segmentação latente onde supõem que os 

dados contêm vários grupos homogêneos ou segmentos os quais são misturados 

em proporções desconhecidas. Eles não conhecem previamente quem pertence a 

qual segmento ou quantos segmentos existem, os segmentos são ocultos ou pouco 

observados, então eles não devem misturar os dados para revelar o seu verdadeiro 

número e definição. Esse tipo de modelo estatístico (análise de regressão) de 

segmentação é uma ferramenta poderosa na condução dos estudos de 

segmentação de mercado.

Para KOTLER et alii (1996) os mercados consistem de compradores, e os 

compradores diferem-se de diversas formas. Eles podem diferenciar-se em seus 

desejos, recursos, situações, intenções de compra e práticas de compra. Qualquer 

uma dessas variáveis pode ser utilizada para segmentar um mercado. Eles 

acreditam que não existe uma única forma para segmentar um mercado. O 

profissional de marketing deve tentar diferentes variáveis de segmentação, sozinhas 

e combinadas, esperando encontrar a melhor forma de considerar a estrutura do 

mercado.

Eles concentram-se nas variáveis geográficas, demográficas, psicográficas 

e comportamentais utilizadas para segmentar os mercados de consumidores:

• Segmentação geográfica -  denominada para dividir o mercado em 

diferentes unidades geográficas, tais como nações, estados, regiões, países, 

cidades ou proximidades. A empresa decide operar em uma, em poucas áreas 

geográficas ou em todas, prestando atenção às diferentes necessidades e desejos.
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• Segmentação demográfica -  consiste em dividir o mercado em grupos 

baseados nas variáveis demográficas tais como idade, sexo, ciclo de vida da 

família, renda, ocupação, educação, religião, raça e nacionalidade. Os fatores 

demográficos são os fundamentos mais populares para segmentar os grupos de 

consumidores. Uma das razões é que as necessidades, os desejos dos 

consumidores e as taxas de utilização muitas vezes variam em conjunto com as 

variáveis demográficas. Outro motivo é que as variáveis demográficas são mais 

fáceis de medir do que os outros tipos de variáveis. Os fatores demográficos 

utilizados na segmentação de mercado são:

• Idade e estágio do ciclo de vida -  as necessidades e desejos dos 

consumidores mudam conforme a idade. Algumas empresas oferecem diferentes 

produtos ou estratégias de marketing com o intuito de alcançar vários segmentos de 

idade e ciclo de vida.

• Sexo -  esse tipo de segmentação está se iniciando na indústria de

hotéis.

• Renda -  é muito utilizada pelos profissionais de marketing de produtos 

e serviços tais como, automóveis, navegação, cosméticos e viagens. É comumente 

utilizada para estabelecer as estratégias de preços.

• Segmentação psicográfica -os compradores são divididos em grupos 

diferentes baseados na classe social, estilo de vida e características de 

personalidade. As pessoas de um mesmo grupo demográfico podem possuir 

diferentes perfis psicográficos.

• Segmentação comportamental - os compradores são divididos em 

grupos baseados em seu conhecimento, atitude, utilização, ou resposta ao produto. 

Muitos profissionais acreditam que as variáveis comportamentais são o melhor 

começo para construir os segmentos de mercado. São elas:

• Segmentação por ocasião - os compradores podem ser agrupados 

conforme as ocasiões quando eles possuem a idéia, realizam a compra ou utilizam 

o produto. A segmentação por ocasião auxilia as empresas a constituir a utilização 

do produto.
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• Segmentação por benefícios -  os compradores podem ser agrupados 

de acordo com os benefícios que eles buscam nos produtos.

• Status dos usuários -  muitos mercados podem ser segmentados em 

não-usuários, usuários padrões, usuários potenciais, usuários pela primeira vez e 

usuários regulares do produto.

• Taxa de utilização -  os mercados podem ser segmentados em 

pequeno, médio e grande grupos de usuários.

• Status de lealdade -  o mercado pode ser segmentado baseando-se na 

lealdade de consumo. Os consumidores de produtos de acomodação podem ser 

leais às marcas. Nas indústrias de acomodação e viagens, os profissionais de 

marketing tentam construir a lealdade à marca através do marketing de 

relacionamento. Enquanto as indústrias de fabricação necessitam de um contato 

direto com os seus consumidores, a maior parte dos profissionais de marketing de 

viagens realizam esse contato direto com os seus clientes. Eles desenvolvem uma 

base de dados e utilizam essas informações para customizar as ofertas e 

comunicar-se com eles.

• Estágio de prontidão do comprador -  em um certo momento, as 

pessoas encontram-se em um diferente estágio para adquirir um produto. Alguns 

não percebem o produto, outros o percebem; alguns estão informados; outros 

desejam o produto e outros possuem a intenção de comprá-lo. O número relativo de 

cada estágio faz a diferença para traçar um programa de marketing.
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2.3 -  SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE TURISMO

Para DAVIDOFF 1983), utilizando-se da pesquisa de mercado é possível 

analisar o mercado e dividi-lo em partes distintas. O público consumidor compõe-se 

de diferentes partes, ou segmentos. A fim de evitar desperdícios de recursos é 

importante que o administrador de marketing segmente o mercado de forma que os 

produtos possam ser desenvolvidos de acordo com cada mercado alvo, e assim os 

recursos promocionais podem ser alocados para cada mercado específico

Na pesquisa de um mercado potencial, é necessário segmentá-lo o máximo 

possível de forma que os produtos possam ser desenvolvidos para atrair cada 

mercado alvo. Outro tipo de segmentação de mercado externo é a geográfica. 

Certos produtos atraem as pessoas de determinadas áreas geográficas.

A informação originada da pesquisa de mercado permite à empresa 

segmentar, ou dividir o mercado em partes diferentes, para decidir qual parte do 

mercado será mais sensível para um produto específico. A segmentação do 

mercado externo refere-se às divisões como idade, interesses ou geografia. A 

segmentação do mercado interno refere-se às divisões como hotel, viagens de 

negócios, férias de família e mercado de convenções.

Motivações, algumas vezes são fatores internos do trabalho entre as 

pessoas, manifestados como necessidades, vontades e desejos, os quais conduzem 

as pessoas a valorizar mais as viagens de lazer do que as outras. As influências 

internas e psicológicas as quais afetam as escolhas dos indivíduos são também 

chamadas de motivações (MIDDLETON, 1988).

O mercado de viagens pode ser considerado como um amplo mercado 

composto de submercados ou segmentos. Uma segmentação de mercado bem 

sucedida depende da identificação de grupos de consumidores que são alcançados 

pela mídia e suas preferências, expectativas e habilidades para pagar, as quais 

podem ser encontradas pelos “designers” dos produtos. A segmentação de mercado 

deve escolher consumidores semelhantes pelos atributos os quais podem 

relacionar-se à mídia e aos produtos. A segmentação de mercado turístico toma
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muitas formas que na prática são misturadas. Essas segmentações incluem 

localização geográfica, atributos demográficos ou sociais, atributos psicológicos, 

pós-compra ou tomada de decisões de viagens, benefícios obtidos, afinidade com 

as ligações ancestrais, exposição da mídia, taxas de utilização e sensibilidade de 

valor.

A segmentação de mercado deve tomar muitas formas de sofisticação 

variada, mas a idéia central é sempre a mesma: agrupar turistas em perspectiva 

com a visão de assegurar as suas férias ou destinos de viagens.

Uma vez identificados, os segmentos de mercado necessitam da avaliação 

do seu tamanho em termos de população, valor, nível de demanda para diferentes 

produtos, prováveis níveis de crescimento ou declínio em volume e procura, e o 

grau da concorrência presente e futura em encontrar essas demandas.

Para WITT E MOUTINHO (1989), o conceito da segmentação de mercado 

surge do reconhecimento de que os consumidores são diferentes. A segmentação 

de mercado é uma estratégia de alocação de recursos de marketing fornecidos à 

população turística heterogênea. Os mercados turísticos podem ser segmentados 

ou subdivididos em diferentes modos: segmentação geográfica, demográfica, 

psicográfica, segmentação por benefício, taxa de utilização, e sensibilidade de 

valor, sendo dessa forma as técnicas de segmentação mais utilizadas na indústria 

de turismo.

A segmentação geográfica é muito usada pelas estatísticas oficiais em

muitas regiões turísticas e identifica o turista pela região de origem. A demográfica

descreve as características pessoais dos viajantes. Idade, sexo, tamanho da família 

e ciclo de vida, educação, ocupação e renda são variáveis demográficas as quais 

são encontradas para serem associadas ao comportamento de viagem. Os

segmentos baseados em níveis de utilização diferenciam os fortes compradores dos 

baixos usuários.

A segmentação por benefícios é baseada na percepção de que os

consumidores obtém diferentes benefícios do mesmo produto. Os consumidores são 

essencialmente agrupados pelos benefícios que eles obtêm de um produto ou 

serviço. Desta forma, a segmentação por benefícios apresenta as razões pelas
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quais certos produtos são favorecidos, melhor do que simplesmente descrever os 

membros de um segmento particular. A segmentação por benefícios é uma área de 

marketing em crescimento, porém exige claramente uma pesquisa de produto 

realizada sob medida (WITT E MOUTINHO, 1989).

A pesquisa psicográfica fornece perfis detalhados que permitem o 

profissional de marketing visualizar as pessoas que ele tenta alcançar. Ela busca 

determinar porque as pessoas viajam (e porque elas não o fazem), como elas 

pensam, quais são os seus valores e atitudes, quais os tipos de destinos que elas 

querem visitar e o que desejam fazer enquanto permanecem no destino. Quando 

implementada no processo de segmentação, pode conduzir às estratégias de 

propaganda mais efetivas visando cada segmento de mercado.

A informação psicográfica é a informação subjetiva sobre o respondente. 

Inclui três tipos de informação: atividades, interesses e opiniões. As questões 

psicográficas tentam determinar quais as atividades que os respondentes praticam, 

quais são os seus interesses e as suas opiniões. Os dados psicográficos são por 

natureza mais subjetivos, tratando as atitudes das pessoas. Os dados demográficos 

são estatísticos e objetivos.

Muitos fatores têm tornado a segmentação cada vez mais necessária: 

primeiro, a possível economia de escala devido à padronização; segundo, o alto 

nível de bem-estar da população e a diferenciação das necessidades; terceiro, a 

crescente competição entre os destinos turísticos e quarto, a pesquisa de mercado 

tem sido estimulada pela abordagem científica.

Ainda, WITT E MOUTINHO (1989) citam que a segmentação de mercado é 

um elemento importante da estratégia de marketing no turismo. Precisa-se definir os 

mercados-alvos como grupos homogêneos. Os argumentos principais a favor da 

segmentação de mercado são os seguintes:

1. A falta de recursos;

2. A eficiente utilização dos recursos;

3. A adaptação dos produtos turísticos;

4. A otimização dos meios de comunicação com o mercado;

5. A formulação do melhor plano de marketing.
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LEGOHÉREL (1997) acredita que a segmentação muitas vezes surge como 

uma das principais ferramentas de análise do mercado. Ela permite definir grupos 

homogêneos de consumidores em função de uma ou de muitas variáveis. No 

entanto, a segmentação está pouco desenvolvida em alguns setores da indústria 

turística e baseia-se em certos critérios de análise utilizados correntemente, tais 

como a origem geográfica dos consumidores.

Uma das principais questões em relação à segmentação diz respeito à 

escolha dos dados de entrada. Faz-se necessário efetuar uma seleção entre as 

bases possíveis para a segmentação. Deve-se igualmente decidir as variáveis 

explicativas que serão empregadas em função do método de análise utilizado.

LEGOHÉREL (1997) argumenta que os critérios de segmentação podem 

compreender todas as variáveis citadas na literatura relativa ao comportamento do 

consumidor e também as características específicas dos turistas, tais como:

• Características geográficas, demográficas e sócio-econômicas;

• Variáveis psicográficas;

• Benefício esperado;

• Variáveis de situação ligadas as estadias: duração das estadias, 

período de visita, distância percorrida, número de visitas anteriores, destinos, tipo 

de alojamento, meios de transporte, atividades práticas;

• Volume de consumo;

• Nível de despesas.

A segmentação da população turística realizada a partir dos níveis de 

despesas dos consumidores oferece a possibilidade de identificar os grupos de 

viajantes em função da sua real capacidade de compra.

O marketing de turismo pode resultar em almejar os grupos apropriados de 

turistas. A satisfação maior será gerada onde as expectativas coincidirem não 

somente com as percepções, mas também com os interesses e habilidades. Uma 

utilização crescente de variáveis geográficas e psicográficas pelos promotores pode 

auxiliar na combinação dos destinos turísticos com os tipos turísticos, fornecendo 

uma segmentação de mercado mais efetiva (WHEELER, 1995).
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Para MCINTOSH E GOELDNER (1990), a estratégia de segmentação de 

mercado reconhece que poucos destinos de viagens são aceitados e desejados 

mundialmente. Portanto, antes de desperdiçar recursos promocionais tentando 

agradar todos os viajantes, deve-se almejar os esforços promocionais especificando 

as necessidades e desejos que se quer explorar. Um dos primeiros passos do 

marketing de turismo é dividir o mercado atual e o potencial em características 

significativas e concentrar promoção, produto, e preço esforçando-se para servir as 

partes mais atraentes do mercado, os mercados-alvos.

Em seu estudo sobre as motivações que atraem os visitantes ao Festival de 

Spoleto (Itália), um evento cultural e histórico realizado todo ano durante os meses 

de junho e julho na cidade de Spoleto (centro da Itália), FORMICA E UYSAL (1998) 

concluíram que os seus freqüentadores possuem interesses diversos e dão ênfases 

diferentes sobre motivações específicas. Seis motivações foram identificadas no 

estudo: socialização e diversão, evento atrativo e entusiástico, reunião de grupos, 

cultural e histórico, reunião de família e local de novidade.

Eles concluíram também a importância de que as decisões sobre os 

produtos e serviços como também os esforços promocionais sejam fundamentados 

na pesquisa de segmentação. A análise de segmentação é mais efetiva quando é 

realizada sobre fundamentos regulares porque auxilia a investigar e a avaliar as 

tendências e as mudanças do mercado.

A World Travei & Tourism Review destaca que existe uma demanda 

crescente pelo turismo em que seja permitido aos visitantes observar os eventos 

locais e os estilos de vida e deles participar de uma forma não-artificial. Em 

resposta a ela, existem esforços para se mudar de uma mentalidade turística de 

massa para outra em que experiências turísticas mais especializadas sejam 

desenvolvidas e oferecidas de uma forma mais pessoal e culturalmente sensível.



33

2.4 -  O PROCESSO DE SEGMENTAÇÃO DE MERCADO COMO ESTRATÉGIA DE 

MARKETING

Segundo STONER E FREEMAN (1995), o conceito de estratégia pode ser 

definido pelo menos por duas perspectivas diferentes:. (1) pela perspectiva do que a 

organização pretende fazer, ou seja, é o programa amplo para definir e alcançar os 

objetivos de uma organização e implementar suas missões e (2) pela perspectiva do 

que a organização eventualmente faz, é o padrão das respostas da organização ao 

seu ambiente através dos tempos.

Na visão de PORTER (1991), dentre as abordagens estratégicas genéricas 

potencialmente bem-sucedidas para superar as outras empresas em uma indústria, 

destaca-se a diferenciação que consiste em diferenciar o produto ou o serviço 

oferecido pela empresa, criando algo que seja considerado único ao âmbito de toda 

a indústria. Os métodos para esta diferenciação podem assumir muitas formas: 

projeto ou imagem da marca, tecnologia, peculiaridades, rede de fornecedores, ou 

outras dimensões. Em termos ideais, a empresa se diferencia ao longo de várias 

dimensões.

Para TABARES (1991), a segmentação consiste em dividir o mercado total 

em um número reduzido de subconjuntos, chamados de segmentos, os quais devem 

ser homogêneos em relação as suas necessidades, motivações e gostos, e 

heterogêneos entre si para justificar tratamentos de comercialização distintos. A 

segmentação não é um fim em si. Seu único objetivo é o de auxiliar na escolha de 

uma política e estratégia de marketing eficaz.

A idéia central da segmentação é tirar proveito da desagregação da 

demanda ao concentrar os esforços de marketing em determinados focos que a 

empresa considera particularmente favoráveis para serem explorados 

comercialmente, porque acredita ter produtos capazes de satisfazer à demanda 

desses focos de maneira mais adequada do que os seus concorrentes.

O objetivo da segmentação é o de mensurar o comportamento do 

consumidor e colocar cada pessoa em um grupo (segmento), o qual irá minimizar as
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diferenças de comportamento entre cada membro do segmento e maximizar a 

diferença entre os segmentos.

IKEDA (1993) acredita que para identificar em que segmento de mercado a 

empresa deve atuar, ela deve identificar suas próprias capacidades para verificar 

qual segmento de mercado e que conjunto de necessidades ela está mais 

preparada a satisfazer. A empresa pode estar capacitada a servir muitos 

segmentos, porém, normalmente, tem condições de atender melhor alguns 

segmentos do que outros.

O mercado de hospedagem tornou-se cada vez mais justificado pelo 

crescimento dos diferentes segmentos de consumidores. Famílias, viajantes a 

negócios, viajantes ao exterior e viajantes a lazer continuarão a diferenciar-se como 

segmentos de consumidores distintos na grande parte da indústria de hospedagem 

em termos das definições de seus valores individuais. Para melhor encontrar 

pequenos nichos e segmentos de mercado, muitos profissionais de marketing de 

hospedagem utilizam uma estratégia chamada de “marketing de relacionamento”. 

Os objetivos do marketing de relacionamento são o reconhecimento dos hóspedes 

antigos, recompensas pelo apoio dos hóspedes e o estabelecimento de um diálogo 

íntimo com o consumidor. (YUCELT E MARCELLA, 1996)

PAYNE (1993), KOTLER et alii (1996) e ENGEL, BLACWELL E MINIARD 

(1995) citam que uma empresa de serviço possui três alternativas para selecionar 

um mercado alvo:

• uma abordagem de marketing indiferenciado, onde não há 

reconhecimento dos diferentes segmentos de mercado. Algumas vezes é chamado 

de marketing de agregação. Adota-se uma filosofia de marketing de massa, visando 

o mercado como um todo, sem segmentos individuais. A empresa a qual adota este 

tipo de abordagem supõe que os consumidores individuais possuem necessidades 

iguais que podem ser encontradas em um composto de marketing comum.

• uma abordagem de marketing diferenciado, onde a empresa identifica 

segmentos no mercado e desenvolve diferentes programas para cada segmento;

• uma abordagem de marketing concentrado, onde, embora haja um 

reconhecimento da existência de um número de segmentos distintos, a empresa
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concentra seu composto de marketing fundamentalmente em um segmento 

específico.

O processo de segmentação (FIGURA 6) consiste em dividir um mercado 

heterogêneo em segmentos homogêneos específicos. Este processo compreende 

quatro etapas:

• a definição do mercado a ser tratado;

• a identificação das alternativas para a segmentação;

• um exame dessas alternativas e a escolha da melhor alternativa ou 

alternativas para segmentação;

• a identificação dos segmentos de mercado individuais, uma avaliação 

de seus atrativos e a seleção dos segmentos alvo específicos.
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FIGURA 6 - O PROCESSO DE SEGMENTAÇÃO
Fonte: PAYNE, Adrian. The Essence of Services Marketing. Prentice Hall Europe, 1993.

LAMB, HAIR E MCDANIEL (1992) acreditam que os profissionais de 

marketing segmentam os mercados por duas razões. Primeiro, porque a 

segmentação capacita esses profissionais a identificar grupos de consumidores com 

necessidades iguais e analisar as características e o comportamento de compra 

desses grupos. Segundo, porque a segmentação fornece informações para auxiliá- 

los a desenvolver o composto de marketing, combinando as características e 

desejos de um ou mais segmentos.

KEELY (1990) menciona em seu artigo que o profissional de marketing, que 

utiliza um modelo de segmentação por objetivos, deve ter o compromisso de 

vislumbrar o consumidor de um ponto de vista diferente do tradicional. A maneira de
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abordar é baseada na hipótese de que os consumidores não desejam certas coisas 

no produto, eles querem fazer algo, criar algum efeito específico, e esses atributos 

do produto significam realizar aqueles objetivos melhor do que as suas finalidades 

buscando seus próprios interesses. A autora coloca que existem dois tipos de 

orientação ao consumidor que são comumente usadas na criação e avaliação de um 

novo produto:

- foco na utilização do produto -  a utilização do produto pode revelar as 

necessidades dos consumidores não pronunciadas.

- foco no consumidor - deve-se examinar suas metas e objetivos, ambos 

emocionais e úteis. Se for descoberto o que os consumidores desejam quando 

utilizam o produto, será entendido quais os benefícios e atributos que eles precisam 

do produto.

MORWITZ E SCHMITTLEIN (1992), em seu artigo sobre a utilização da 

segmentação para melhorar as previsões de vendas baseadas na intenção de 

compra em duas categorias de produtos duráveis (por exemplo, automóveis e 

computadores pessoais), expõem que o objetivo da segmentação é dividir grupos 

heterogêneos de pessoas em subgrupos homogêneos. Eles concluíram que os 

segmentos importantes identificados variam em seus índices de compra 

subseqüentes para um dado nível de intenção de compra. Esta identificação possui 

importantes implicações para as áreas alvo tais como marketing, indicando quais os 

segmentos de consumidores que de fato realizarão as suas intenções de compra.

WOOD E EHRLICH (1991) afirmam que para dividir o mercado total de seus 

produtos em pequenos segmentos, as empresas devem elaborar estratégias de 

vendas e promoção para as necessidades específicas dos grupos de consumidores, 

e, além disso, desenvolver novos produtos que satisfaçam essas necessidades.

Eles apresentam cinco passos para segmentar o mercado:

1. Eliminar os segmentos que a empresa não deseja ou necessita atuar;

2. Dividir o mercado restante em grupos pequenos, utilizando fatores 

como geográficos, demográficos, personalidade e comportamento como diretrizes;

3. Considerar os riscos e os critérios dos segmentos que parecem ser 

muito arriscados para manejar, ao menos no instante;
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4. Avaliar cuidadosamente as oportunidades que os segmentos restantes 

oferecem;

5. Priorizar os segmentos mais atraentes do mercado total.

SAUERMAN (1998), questiona o fato de “o que fazer agora?”, após as

empresas estabelecerem os seus segmentos de mercado. O que torna a 

segmentação prática? Ele cita um número de considerações, tais como:

- conhecer os objetivos potenciais e em andamento;

- obter uma amostra suficiente de pessoas para permitir uma segmentação 

simples;

- incluir um levantamento de variáveis (demográficas, psicográficas,..)

- escolher perfis de segmentos junto à população;

- considerar um teste de significância (estatístico) em todos os níveis;

- sugerir configurações de produtos ou serviços para melhor atrair cada 

segmento;

- priorizar os segmentos de acordo com o sentimento dos pesquisadores e 

profissionais de marketing;

- considerar o processo de pesquisa como instrumento de auxílio entre os 

seus clientes internos e externos.

KOTLER et alii (1996) apontam que o centro de qualquer plano de 

marketing é a análise cuidadosa dos segmentos de mercado disponíveis e a 

seleção dos mercados alvo convenientes. Nem todos os segmentos de mercado são 

adequados para uma empresa de hospitalidade. A seleção dos segmentos é o 

resultado do entendimento do que a empresa representa e o que ela deseja ser e do 

estudo dos segmentos disponíveis e da determinação deles se qualificarem às 

capacidades e desejos da empresa em obtê-los e fixá-los.

Um erro comum na indústria de hospitalidade é a seleção de segmentos 

impróprios. Os administradores de marketing comumente erram permitindo a 

obtenção de segmentos de baixo rendimento como um esforço para manter 

ocupação. No extremo oposto, as empresas às vezes sentem que estão servindo os 

clientes de “classe baixa” e esforçam-se para conquistar a totalidade dos outros 

segmentos.
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Para SAUERMAN (1998) a segmentação possui potencial para ser um 

instrumento poderoso no marketing estratégico de produto, marca ou ramo de 

negócios. Porém, o que garante que os resultados, além de serem fortes e 

perspicazes, sejam também úteis após a conclusão da pesquisa, é a 

responsabilidade do pesquisador.
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2.5 -  LIMITAÇÕES DA SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Após todas as considerações favoráveis sobre segmentação, discorreremos 

brevemente sobre as suas limitações. WEINSTEIN (1995) argumenta que o 

profissional de marketing deve estar ciente das seguintes fraquezas da análise da 

segmentação:

• Aumento de custos -  uma estratégia baseada em segmentação 

geralmente custa mais do que a abordagem de marketing de massa em relação aos 

meios de comunicação utilizados para atingir os consumidores. Por exemplo, a 

diferenciação implica em duas ou mais campanhas promocionais, possível oferta de 

novos produtos, expansão de canais e o emprego de recursos adicionais para 

implementação e controle. Por outro lado, o marketing de mercados-alvos possibilita 

a limitação das perdas (a propaganda atinge os clientes potenciais) e melhor 

desempenho de marketing.

• Requer maior comprometimento corporativo -  a análise de 

segmentação é limitada pela habilidade da gerência em implementar estratégias 

baseadas em pesquisa. A orientação para marketing requer forte comprometimento 

por parte da empresa como um todo.

• Provê perfis genéricos e não individuais -  apesar da pesquisa de 

segmentação fornecer informações de marketing significativas, são informações de 

comportamento de compra em nível de segmento e não em nível individual.

DAVIDOFF (1983) cita que a cotação de moedas (a flutuação das taxas de 

câmbio no cenário internacional) é uma outra limitação do fator da venda do produto 

turístico que deve ser considerada nas transações das viagens internacionais. Os 

destinos estrangeiros sobem e descem em popularidade assim como a relação 

entre as suas moedas e as mutações do dólar americano.

A segmentação de mercado procura ganhar vantagem competitiva tratando 

os grupos de consumidores de uma forma diferente. Essas vantagens diferem 

dependendo da maneira de abordagem, incluindo diferenciação de preço, objetivo
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superior, lealdade ou manutenção do consumidor e planejamento estratégico 

(YOUNG, 1996).

Porém, o processo de segmentação de mercado, o qual retrata uma série 

ampla de habilidades especiais, freqüentemente torna-se uma dificuldade na 

política da organização. O problema principal em tratar a segmentação é que se 

corta transversalmente os limites funcionais da organização. O desempenho dessa 

função normalmente envolve a ligação do pessoal de marketing e de estatística, os 

quais possuem pouca experiência ou vocabulário técnico em comum. Na medida em 

que esses especialistas estão dispostos e capazes a partilhar suas idéias, esta 

união pode funcionar.



PARTE 2

METODOLOGIA E RESULTADOS DA PESQUISA
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CAPÍTULO 3 -  OBJETIVOS E METODOLOGIA

A partir dos conhecimentos teórico-empíricos sintetizados anteriormente, 

discorreremos então sobre o delineamento da pesquisa:

3.1 - ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Este estudo foi delineado no seguinte problema de pesquisa:

“Quais são os critérios de segmentação de mercado utilizados pelas 

agências de viagens e de turismo da cidade de Curitiba ao atender os seus 

clientes?”

Para examinar o problema de pesquisa formulado, esta investigação foi 

direcionada pelas perguntas abaixo:

a) As agências de viagens e turismo adotam critérios de segmentação?

b) Quais são as práticas de segmentação adotadas pelas agências de 

viagens e turismo para atender os seus clientes?

c) Quais os resultados obtidos quando elas adotam as práticas de 

segmentação?

d) As agências de viagens e turismo utilizam algum tipo de instrumento de 

pesquisa direcionado ao cliente?

e) As agências de viagens e turismo estão voltadas a um determinado tipo de 

público?

f) Quais as oportunidades de marketing identificadas no estudo em questão?
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3.2 -  OBJETIVOS DA PESQUISA

3.2.1 -  OBJETIVO GERAL

Este estudo pretende identificar os critérios de segmentação de mercado 

utilizados pelas agências de viagens e turismo, com o objetivo de contribuir para a 

melhor adequação de seus produtos/serviços às necessidades dos clientes, bem 

como colaborar para o melhor conhecimento da realidade do marketing de turismo 

no Brasil;

3.2.2 -  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar a existência de critérios de segmentação de mercado utilizados pelas 

agências de viagens e turismo;

- Levantar as práticas de segmentação adotadas pelas agências de viagens e 

turismo para atender os seus clientes;

- Detectar os resultados obtidos quando as práticas de segmentação são adotadas;

- Identificar se as agências de viagens e turismo utilizam algum tipo de instrumento 

de pesquisa direcionado ao cliente;

- Verificar se as agências de viagens e turismo estão voltadas a um determinado 

tipo de público;

- Identificar oportunidades de marketing;
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3.3 - DEFINIÇÃO CONSTITUTIVA (DC) E OPERACIONAL (DO) DA CATEGORIA 

ANALÍTICA EM ESTUDO

CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

DC: consiste em dividir o mercado total em um número reduzido de 

subconjuntos, chamados de segmentos, os quais devem ser homogêneos em 

relação às suas necessidades, motivações e gostos, e heterogêneos entre si para 

justificar tratamentos de comercialização distintos (TABARES, 1991 ).

DO: será identificada através das inferências mencionadas pelos 

entrevistados tomando por base o modelo de segmentação citado por KOTLER et 

alii (1996) com relação às variáveis geográficas, demográficas, psicográficas e 

comportamentais utilizadas para segmentar os mercados de consumidores, por 

questão aberta.

AGÊNCIAS DE VIAGENS E DE TURISMO

DC: são empresas turísticas cujas organizações comerciais têm a função de 

serem intermediárias de todos os serviços turísticos IKEDA (1993).

DO: serão identificadas pelos tipos de serviços turísticos que essas 

empresas oferecem aos seus clientes.

PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS

DC: compreendem um número de atividades e serviços relacionados como 

alojamento, alimentos e bebidas, transporte, a compra de produtos locais e 

entretenimento. É o resultado da combinação (conjunto) das atividades produtivas e 

dos serviços (WITT E MOUTINHO, 1989).

DO: serão identificados por questão estimulada, baseada em uma escala 

nominal, através do uso de cartão o qual encontra-se no ANEXO 2 desta pesquisa.
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AÇÃO DE MARKETING

DC: a forma de comunicação com o cliente onde os principais instrumentos 

promocionais são a publicidade, a venda pessoal, a promoção de vendas, o 

marketing direto e outras formas de comunicação, constituindo um dos elementos 

fundamentais da estratégia de marketing (KOTLER et DUBOIS, 1988).

DO: será identificada através das inferências mencionadas pelos 

entrevistados em relação as formas de promoção utilizadas pelos mesmos para 

comunicar-se com a sua clientela, por questão aberta.

ATENDIMENTO DIFERENCIADO

DC: ou prestação de serviços, é qualquer ato ou desempenho que uma 

parte pode oferecer a outra e que seja essencialmente intangível e não resulta na 

propriedade de nada (KOTLER, 1995).

DO: será identificado pelas menções espontâneas manifestadas pelos 

entrevistados através de questão aberta.

PERFIL DOS CLIENTES

DC: é um conjunto organizado de informações demográficas, psicográficas, 

hábitos de mídia, de atitudes e comportamentais sobre os clientes, as quais servirão 

como base na venda de um produto ou serviço, ou ainda na manutenção de 

relacionamentos com os clientes (KOTLER, 1995).

DO: será identificado pelas menções espontâneas realizadas pelos 

entrevistados através de questão aberta.

6 Não pode ser visto, degustado, sentido, ouvido ou cheirado antes de ser comprado (KOTLER, P. 
BLOOM, P., 1987)
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3.4 -  DELINEAMENTO DA PESQUISA

Para WITT E MOUTINHO (1989), a pesquisa qualitativa ou motivacional 

pode ser muito útil para fins exploratórios. É designada a encontrar os “botões 

emocionais” do turista em relação a um assunto particular, trazendo à tona um 

estímulo secreto a um nível consciente.

Esta pesquisa se caracteriza como um estudo exploratório, tendo como foco 

principal as agências de viagens e turismo. Para GODOY (1995), quando estamos 

lidando com problemas pouco conhecidos e a pesquisa é de cunho exploratório, 

este tipo de investigação parece ser o mais adequado. Desta forma, o objetivo da 

pesquisa será o de verificar se as organizações utilizam ou não critérios de 

segmentação e de que maneira elas empregam esse tipo de processo de gestão 

mercadológica no planejamento de suas ações.

A abordagem metodológica adotada será descritiva utilizando-se de técnicas 

qualitativas de análise, como a análise de conteúdo. GODOY (1995) cita ainda que 

quando o estudo é de caráter descritivo e o que se busca é o entendimento do 

fenômeno como um todo, na sua complexidade, é possível que uma análise 

qualitativa seja a mais indicada. A pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou 

medir os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos 

dados. Parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à 

medida que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre 

pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva 

dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo.

RICHARDSON (1989) afirma que o método qualitativo difere em princípio do 

quantitativo, à medida que não emprega um instrumental estatístico como base do 

processo de análise de um problema.
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Entende-se por análise de conteúdo
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 
que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção /recepção 

(variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 1977, p. 42).

É um estudo de corte transversal, uma vez que os dados serão coletados em 

um ponto no tempo, com base em uma amostra selecionada para descrever uma 

população nesse determinado momento (RICHARDSON, 1989). O nível de análise 

será o organizacional e a unidade de análise será constituída pelos dirigentes das 

organizações.

3.5 - POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM

A população desta pesquisa foi formada por todas as agências de viagens e 

turismo (aproximadamente 200) sediadas na cidade de Curitiba. Para a composição 

da amostra foi realizado um levantamento junto ao banco de dados da ABAV-Pr 

(Associação Brasileira dos Agentes de Viagens - Paraná) e tomando por base a 

relação das agências de viagens fornecida pela Embratur (Instituto Brasileiro de 

Turismo).

Foram entrevistados neste estudo, 35 profissionais do setor de turismo, 

sendo a maior parte (29) proprietários das agências de viagens de turismo e o 

restante (6) gerentes das agências, possuindo na sua maioria nível de escolaridade 

superior completo. Os critérios de escolha das agências que participaram desse 

estudo foram tamanho (número de funcionários maior ou igual a quatro) e tempo 

que estão atuando no mercado (mais de um ano).

A amostra é do tipo não probabilística por julgamento. A razão pela qual esse 

tipo de amostra foi utilizado, segundo MATTAR (1994) é o caso da realização de 

uma pesquisa exploratória, em que o objetivo principal é ganhar conhecimento 

sobre o assunto e não as informações obtidas serem ou não representativas da 

população.
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3.6 - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Após serem selecionadas as agências de viagens e turismo, as mesmas 

foram contatadas através de seus representantes e os encontros foram agendados 

prontamente.

As entrevistas foram realizadas pela própria pesquisadora no período de 

janeiro e fevereiro de 1999, tendo duração média de 30 minutos cada uma.

Para MARCHETTI (1995), o escopo principal das entrevistas individuais 

qualitativas é explorar em profundidade um determinado problema de marketing. A 

principal preocupação é com a riqueza de detalhes e com a qualidade das 

informações coletadas.

ANDRÉANI (1998) cita que o ponto forte da entrevista individual é o de 

contribuir com informações precisas, específicas, ricas em detalhes e experiências 

vividas, buscando dessa forma soluções e respostas profundas. Trata-se de um 

método qualitativo onde pode-se estudar os resultados em função das respostas 

dos diferentes segmentos de mercado, das estratégias de segmentação e da 

definição dos mercados que se pretende alcançar.

Os dados foram coletados através de entrevistas em profundidade com 

roteiro de natureza semi-diretiva.

Entende-se por entrevista em profundidade aquela que “em vez de 

responder à pergunta através de diversas alternativas pré-formuladas, visa obter do 

entrevistado o que ele considera os aspectos mais relevantes de determinado 

problema; as suas descrições de uma situação em estudo” (RICHARDSON, 1989).

A técnica de entrevista utilizada foi de natureza semi-diretiva, a qual 

desenvolve-se a partir de perguntas precisas, pré-formuladas e com uma ordem 

preestabelecida. O entrevistador dirige o processo evitando qualquer “desvio” do 

entrevisfado (RICHARDSON, 1989).
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A principal vantagem da entrevista segundo SELLTIZ et alii (1987), é que a 

entrevista quase sempre produz uma melhor amostra da população em estudo. A

entrevista face a face, tem uma maior elasticidade na duração possibilitando uma

cobertura mais profunda do assunto em estudo.

O instrumento de coleta de dados foi um roteiro de entrevista, contendo 21 

perguntas abertas e fechadas, o qual encontra-se no ANEXO 1 deste estudo, 

abrangendo os seguintes blocos de questões:

- Bloco 1 -  Apresentação

- Bloco 2 -  Caracterização da Empresa

- Bloco 3 -  Dados de Marketing

- Bloco 4 -  Assunto -  Segmentação de Mercado

- Bloco 5 -  Perfil dos Clientes

- Bloco 6 -  Dados do Entrevistado

O roteiro foi pré-testado sob a forma de entrevista pessoal e algumas 

modificações foram feitas, inclusive a utilização de cartões para facilitar às 

respostas, os quais também encontram-se nos anexos deste trabalho.

De acordo com TRIVINOS (1987), as entrevistas foram gravadas e 

acompanhadas de anotações gerais sobre atitudes ou comportamentos dos 

entrevistados, contribuindo para os esclarecimentos posteriores quando das 

transcrições das fitas. Não houve nenhuma objeção por parte dos entrevistados em 

gravar as entrevistas.
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3.7 -  LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Uma das razões para o uso de amostragem não probabilística segundo 

MATTAR (1994), pode ser a de que obtenção de dados que reflitam precisamente a 

população não seja o propósito principal da pesquisa. É o caso da realização de 

uma pesquisa exploratória como neste estudo, em que o objetivo principal é ganhar 

conhecimento sobre o assunto e não as informações obtidas serem ou não 

representativas da população.

Embora terem sido mencionados por grande parte dos entrevistados como 

um diferencial de mercado, esta pesquisa não explorou os aspectos de 

informatização das empresas.

Tendo em vista que esta pesquisa envolveu aspectos cognitivos dos 

respondentes, questionando as suas percepções, o estudo apresenta uma certa 

limitação, pois trata-se de levantamento de opiniões dos dirigentes das empresas.

Apesar de ser considerado um estudo de corte transversal onde os dados 

foram coletados em um ponto no tempo, entre os meses de janeiro e fevereiro de 

1999, em um período econômico altamente turbulento provocado pela instabilidade 

nas operações de câmbio, o resultado desta pesquisa não apresenta limitação em 

função das alterações do mercado do setor turístico.

As conclusões deste estudo aplicam-se somente à cidade de Curitiba, 

observando que cada cidade possui as suas características próprias onde as 

variáveis culturais locais são fatores determinantes da população. Portanto, não são 

válidas para as agências de viagens localizadas em outros centros urbanos. No 

entanto, este trabalho pode servir como base para estudos futuros, com o intuito de 

dar continuidade ao assunto de estratégias de segmentação de mercado.
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CAPÍTULO 4 -  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os resultados e a análise serão apresentados através dos blocos, por 

assunto, na sequência da estrutura do roteiro da entrevista. Os discursos foram 

gravados, transcritos e analisados utilizando a técnica de análise de conteúdo. 

BERELSON (1952) definiu a análise de conteúdo como uma técnica de investigação 

que, através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 

manifesto das comunicações, tem por finalidade a interpretação destas mesmas 

comunicações.

Alguns trechos das entrevistas foram selecionados e classificados, 

abstraídos da análise do discurso. Inicialmente foram selecionados os temas 

verificados a partir da frequência de sua aparição. Após, foram selecionados os 

trechos que melhor traduziam a temática para sua compreensão.

4.1 -  CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS

Como já mencionado anteriormente, a amostragem é representada por 35 

agências de viagens e turismo sediadas na cidade de Curitiba. Nesta etapa, 

procurou-se identificar as informações que caracterizam as empresas do estudo em 

questão.

• TEMPO QUE A EMPRESA ESTÁ NO MERCADO

Resultou em uma média de 15,17 anos. Esse dado demonstra que os 

profissionais entrevistados possuem uma experiência considerável no ramo. 

Observou-se também no transcorrer das entrevistas que a maior parte destes 

profissionais ocupou ou está ocupando cargos de direção nos diversos Órgãos da 

classe turística o que aponta o seu interesse em auxiliar nas decisões que afetam 

esse setor.
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• ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA

Na TABELA 1 encontra-se a frequência de aparição das respostas. Atenta- 

se para o fato de representar um equilíbrio entre as agências que atuam em âmbito 

nacional, as que atuam somente na cidade de Curitiba e as que atuam no estado do 

Paraná.

TABELA 1 -  ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA

Atua em âmbito nacional 13

Atua somente na cidade de Curitiba 10

Atua somente no estado do Paraná 9

Atua nos estados do Paraná e Santa Catarina 3

TOTAL 35

• LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA FILIAL

Na TABELA 2 encontra-se a frequência de aparição das respostas, onde 

pode-se notar que a maior parte não possui empresas filiais.

TABELA 2 -  LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA FILIAL

Não possui filial 27

Possui filial* 8

TOTAL 35

* Dentre as cidades apontadas tem-se Florianópolis, Londrina, Foz do 

Iguaçu, Rio de Janeiro, São Paulo e Ponta Grossa. Apenas três empresas 

mencionaram que possuem filiais no Brasil inteiro, ou seja, nas principais capitais 

brasileiras.
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• ASSOCIAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE CLASSE

A TABELA 3 exibe a frequência de aparição das respostas. Percebe-se que 

essas empresas demonstram uma união de classe ativa para o alcance de seus 

objetivos comuns.

TABELA 3 -  ASSOCIAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE CLASSE

ÓRGÃOS DE CLASSE NÚMERO DE 

CITAÇÕES

Embratur7 35

Sindetur8 31

Snea9 29

Abav- Pr10 28

lata11 27

• NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPAM DA EMPRESA 

Resultou em uma média de 11,2 funcionários por agência, apresentando 

uma estrutura funcional bem definida e organizada.

7 Embratur- Instituto Brasileiro de Turismo
8 Sindetur -  Sindicato das Empresas de Turismo no Estado do Paraná
9 Snea -  Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias
10 Abav -  Associação Brasileira de Agências de Viagens - Paraná
11 lata -  Associação Internacional de Transportes Aéreos
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4.2 -  DADOS DE MARKETING

Nesta fase procurou-se identificar as práticas de marketing adotadas pelas 

empresas do setor de turismo, iniciando-se um questionamento sobre a sua função 

principal, bem como os tipos de produtos e serviços oferecidos pelas mesmas e os 

destinos mais vendidos nas agências.

• FUNÇÃO PRINCIPAL DE UMA AGÊNCIA DE VIAGENS 

Através dos depoimentos obtidos sobre essa questão foi possível dividi-los 

em três aspectos, a saber: a agência de viagens como uma atividade de consultoria, 

a agência de viagens na realização de um sonho dos clientes e como intermediária 

na venda dos produtos e serviços turísticos.

1. A AGÊNCIA DE VIAGENS COMO UMA ATIVIDADE DE CONSULTORIA 

A maior parte dos profissionais entrevistados acreditam que a função da 

agência de viagens é a de orientar e assessorar o passageiro pela atualização 

frequente através das publicações que existem na área, conhecendo dessa forma 

profundamente o produto que eles estão vendendo.

Trata-se de uma forma de atendimento clara ao cliente, onde eles propõem 

a solução que o cliente não espera, atendendo às suas expectativas, servindo com 

seriedade e honestidade.

Eles afirmaram que a sua função principal é organizar uma viagem, 

independente do motivo da viagem ser turismo de lazer ou de negócios, prestar uma 

assessoria do início ao final da viagem, enfim, efetuar um acompanhamento quando 

do seu retorno.

Os textos abaixo foram retirados das entrevistas para ilustrar esse aspecto:

“É o que a própria palavra turismo diz. A definição da palavra turismo. É você orientar o 

passageiro naquilo que for melhor para as propostas dele. ...Basicamente de orientação ao 

turista.”
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“Não é somente vender pacotes, pegar a coisa pronta e por na frente do cliente. Isso 

qualquer um faz, basta saber ler. 0  bom agente de viagens é aquele que o cliente senta, dá 

uma idéia do que ele quer e o agente elabora um roteiro vendo as maiores facilidades com a 

companhia aérea, orientando na escolha de hotéis, orientando no que conhecer em cada 

localidade, dando endereço e dicas de bons restaurantes e lojas para compras.”

“Tem que ser um consultor de viagens. Não é só emitir passagens. Ê planejar as viagens. A 

gente senta com as pessoas, discute, pergunta o orçamento que ela dispõe para viajar, 

aconselha o que é melhor, então é um trabalho mais de consultoria mesmo. “

“Uma consultora de viagens, não simplesmente vender um pacote, ou seja, perceber o 

cliente, perceber o que ele deseja, o quanto ele pode pagar. Eu uso a seguinte expressão: 

você tem que sentar com o cliente, ele é uma massa de modelar disforme e você tem que ir 

conversando até você sentir o que para ele brilha o olho, depois tem que fazer brilhar o bolso. 

É ser uma consultoria.”

2. A AGÊNCIA DE VIAGENS NA REALIZAÇÃO DE UM SONHO DOS 

CLIENTES

Neste aspecto os profissionais concordam que vendem um sonho, um 

produto intangível, o que a pessoa imagina, então eles estão conscientes de que a 

sua responsabilidade é a de fazer com que a ilusão de quem está comprando seja 

exatamente aquilo que ele espera, o mais próximo da realidade para que o 

passageiro não se sinta frustrado no final da viagem.

E esse sonho tem que ser bem planejado porque quando a pessoa compra 

uma viagem, ela compra uma expectativa, ela só vai usufruir quando estiver 

viajando. Por esta razão, atualmente envolve a confiabilidade da empresa.

Para Levitt (1981), a tarefa do prestador de serviço é “administrar a 

evidência” para tornar “tangível o intangível”. Enquanto as empresas de produtos 

são desafiadas a acrescentar idéias abstratas, as empresas de serviços são 

desafiadas a colocar evidências físicas e imaginárias a suas ofertas abstratas.
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Em outro enfoque eles julgam que estão contribuindo com a cultura, como 

um agente transformador de hábito, não só com o lazer, porque o lazer está 

intrínseco na viagem.

Os textos abaixo foram extraídos das entrevistas para elucidar esse 

aspecto:

“Na verdade a gente vende o que não entrega. É literalmente isso. A gente entrega um 

pedacinho de papel.... a gente não tem o direito de estragar com a ilusão das pessoas. A 

partir do momento que o cliente trouxe o sonho dele, não é dado a gente o direito de não 

fazer bem feito. É uma coisa muito séria a ilusão, o sonho de uma pessoa, independente da 

sua situação financeira.”

“0 turismo é uma profissão privilegiada e ao mesmo tempo de muita responsabilidade porque 

nós lidamos com o ser humano no melhor momento da vida dele e nós temos o dever de dar 

o melhor para a pessoa que vem nos procurar.”

“Nós somos vendedores de ilusões, no bom sentido da palavra. ... Quantas pessoas 

planejaram uma vida inteira, sonharam, economizaram para fazer uma viagem.... Eu não sei 

se nós estamos certos ou errados, mas eu nunca digo nada além sobre o produto, no 

máximo como ele é, e se possível aquém, de forma que o cliente tenha uma surpresa 

agradável.”

“Realizar um sonho do cliente. ... nós trabalhamos com o sonho da pessoa, e isso é um 

pouco complicado porque é a parte mais bonita da vida dele que é o lazer...”

“No âmbito da compensação pessoal íntima, eu acho que a agência seria um cúmplice na 

realização de sonhos, e que nós somos os responsáveis por dias felizes, nós vendemos 

espaços de vidas felizes. ... eu considero que o Agente de Viagens além de ser a empresa 

que aproxima a pessoa da realização dela, ele tem que ser principalmente um cúmplice muito 

responsável.”
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3. A AGÊNCIA DE VIAGENS COMO INTERMEDIÁRIA NA VENDA DOS 

PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS

Alguns profissionais entrevistados também apontaram o fato da agência de 

viagens atuar como intermediária na venda dos produtos e serviços servindo como 

centralizadora de serviços inerentes ao turismo.

Para IKEDA (1993), as agências são empresas turísticas cujas 

organizações comerciais têm a função de serem intermediárias de todos os serviços 

turísticos.

TINARD (1997) também afirma que as operadoras turísticas reúnem 

diferentes serviços que compõem um circuito turístico, o qual é vendido pelas 

agências de viagens. Já as agências de viagens podem ser definidas como 

distribuidoras de produtos turísticos. A estrutura dos negócios de uma agência 

compreende as seguintes atividades:

• Venda de passagens aéreas, ferroviárias, rodoviárias e marítimas;

• Venda de produtos das operadoras turísticas;

• A montagem dos produtos turísticos de acordo com a demanda;

• Os serviços de locação de veículos, reservas de apartamentos em 

hotéis, vendas de seguros de viagens, vendas de ingressos de espetáculos, 

câmbio, ...

Os textos abaixo foram reproduzidos das entrevistas para exemplificar esse 

aspecto:

“A Agência é uma centralizadora de prestação de serviços para as empresas, viagens a 

negócios, viagens a lazer, ela vai centrar um serviço de um hotel, de uma companhia aérea, 

de cruzeiros marítimos, de passes de trens, de vistos consulares”

“Hoje mudou o perfil da Agência de Viagens. Passou a ser não só o elo de ligação entre as 

companhias aéreas, operadoras, hotéis, etc., mas também os responsáveis pelos serviços 

aéreos, terrestres, etc.”
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“£ um mercado extenso, trabalha-se com infinitas opções, tudo que possa englobara viagem 

de alguém (transporte, cano).”

“É intermediar entre os prestadores de serviços e o público, vendendo e divulgando todo o 

material turístico.”

Ainda se tratando da função principal de uma agência de viagens, houve 

uma única menção sobre a função da agência no âmbito econômico que é o de 

distribuidor de riquezas e também uma outra menção em relação ao conhecimento 

do perfil do cliente para poder fornecer uma indicação de viagem.
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• PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MARKETING

A maior parte das empresas entrevistadas costuma promover alguma ação 

de marketing como pode-se reparar na TABELA 4.

Convém ressaltar que, apesar das formas de promoções como propaganda, 

mala-direta e venda pessoal apresentarem uma grande incidência, a indicação de 

clientes popularmente chamada por divulgação boca a boca possui uma importância 

significativa entre os entrevistados.

STONE (1992, p. 300), acredita que a mala-direta, através de uma 

cuidadosa seleção de listas e segmentação, proporciona uma seletividade precisa e 

insuperável por qualquer outro meio de propaganda, com exceção do telefone.

KOTLER (1995, p. 409) faz referência que desde que os serviços exigem, 

geralmente, qualidades de experiência e credenciais altas, os consumidores 

enfrentam maior risco em suas compras. Isto leva a várias conseqüências. Dentre 

elas, os consumidores geralmente confiam mais na divulgação boca a boca do que 

na propaganda da empresa.

TABELA 4 -  PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MARKETING

TIPO DE PROMOÇÃO NUMERO DE 

CITAÇÕES

Propaganda* 25

Mala-direta 24

Venda pessoal (visitas) 16

Divulgação boca a boca 10

Não promove ação de marketing 2

Promoção 2

Outros (telefonemas) 1

* Os tipos de mídia utilizados são jornais, rádio, revistas, anúncios em lista 

telefônica e televisão, sendo que o maior número de citações foi o de anúncios em 

jornais.
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• PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS PELAS AGÊNCIAS

Quase a totalidade das agências oferecem o serviços de vendas de 

passagens aéreas nacionais e internacionais, aluguéis de automóveis (nacional e 

internacional), reservas de hotel no Brasil e no exterior, comercialização de pacotes 

turísticos nacionais e internacionais, organização de excursões, comercialização de 

cruzeiros marítimos, despachantes de vistos consulares e venda de seguros 

viagens, conforme pode-se observar na TABELA 5.

São poucas as agências que vendem passagens rodoviárias. Essas 

empresas realizam esse tipo de serviço como um atendimento diferenciado aos 

seus correntistas12.

Ainda, mostrou-se pouco significativo os serviços de câmbio e turismo 

receptivo, justificado pelo fato das agências especializadas nesses tipos de serviços 

atuarem voltada especificamente para esse tipo de serviço.

A forma de indagação utilizada nesta pergunta foi estimulada através do uso 

de cartão, o qual encontra-se no ANEXO 2 deste estudo.

12 Correntistas são empresas que mantêm uma conta-corrente com as agências, onde são faturadas 
suas despesas com viagens e cobradas periodicamente.
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TABELA 5 -  PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS PELAS AGÊNCIAS

PRODUTOS E SERVIÇOS SIM NÃO TOTAL

Vendas de passagens aéreas nacionais e 

internacionais 35 0 35

Vendas de passagens rodoviárias 5 30 35

Aluguéis de automóveis (nacional e 

internacional) 33 2 35

Reservas de hotel no Brasil e no exterior 34 1 35

Comercialização de pacotes turísticos 

nacionais e internacionais 35 0 35

Organização de excursões 33 2 35

Comercialização de cruzeiros marítimos 34 1 35

Despachantes de vistos consulares 34 1 35

Câmbio 7 28 35

Turismo receptivo 13 22 35

Venda de seguros de viagens 33 2 35

Outros* 14 25 39

* Outros produtos e serviços compreende vendas de ingressos de 

espetáculos no exterior, vendas de passes de trens, fretamentos de aeronaves e de 

automóveis tipo vans, fretamentos de ônibus, locação de veleiros, serviço de 

automóveis com motorista e consultoria de racionalização de custos para as 

empresas.
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• DESTINOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS MAIS VENDIDOS PELAS 

AGÊNCIAS

Os pacotes para o Nordeste foram citados espontaneamente como os 

destinos nacionais mais vendidos pelos profissionais entrevistados, como pode-se 

observar na TABELA 6.

Os destinos internacionais mais vendidos por essas agências são os 

Estados Unidos e a Europa o que comprova o relatório da Organização Mundial do 

Turismo (OMT)13 mencionando que os cinco destinos mais visitados no ano de 1998 

foram a França, a Espanha, os Estados Unidos, a Itália e o Reino Unido.

TABELA 6 -  DESTINOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS MAIS VENDIDOS

DESTINOS NACIONAIS NÚMERO DE 

CITAÇÕES

Nordeste 31

São Paulo 4

Rio de Janeiro 3

Foz do Iguaçu 2

Brasília 1

Pousada do Rio Quente 1

DESTINOS INTERNACIONAIS

Estados Unidos 29

Europa 23

África e Oriente Médio 3

Canadá 2

México (Cancun) 2

Argentina 1

Austrália 1

13 Fonte: Jornal Panrotas São Paulo: Editora Panrotas, n° 327, ano VII, fevereiro 1999
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4.3 -  SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Nesta etapa da pesquisa buscou-se verificar a existência de algum tipo de 

atendimento diferenciado para os clientes das agências, identificar a existência de 

critérios de segmentação de mercado utilizados pelas agências, que é o ponto 

principal de todo esse trabalho, levantar as práticas de segmentação adotadas 

pelas agências no atendimento aos seus clientes, detectar os resultados obtidos 

quando as práticas de segmentação são adotadas e verificar se as agências estão 

voltadas a um determinado tipo de público.

As respostas foram analisadas da seguinte forma:

• ATENDIMENTO DIFERENCIADO PRESTADO PELAS AGÊNCIAS:

Como tratou-se de uma pergunta aberta, foram obtidas quatro 

características sobre essa questão, a saber: viagem planejada, auxílio no embarque 

e desembarque de passageiros, segurança e conveniência do cliente e diferencial 

em relação as outras agências.

1. VIAGEM PLANEJADA COMO ATENDIMENTO DIFERENCIADO

A maior parte dos profissionais entrevistados mencionou que elaboram 

viagens planejadas de acordo com as necessidades dos clientes, apresentando 

soluções a eles, sugerindo alguns passeios opcionais. Muitas vezes as agências 

adaptam os pacotes turísticos aos clientes e também organizam pacotes específicos 

{forfaits'4) para os mesmos, prestando um atendimento personalizado, fazendo com 

que ele se sinta único.

Os textos abaixo foram retirados das entrevistas para ilustrar esse aspecto:

14 Forfaits são pacotes turísticos elaborados detalhadamente e especificamente para cada tipo de 
cliente (viagem individualizada).
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“Nosso turismo é orientativo, nós apresentamos um roteiro de viagens. Nós temos sistemas 

de mapas para as pessoas que gostam de viajar de carro pelos países, a gente discute com 

ele antes o itinerário, o que ele gostaria de visitar.’'

“... ele sai com um roteiro de viagem personalizado, que horas tem que estar no aeroporto, 

que horas sai o vôo, que horas chega, se tem fuso horário, temperatura, a voltagem do local, 

onde é que tem o consulado mais próximo em caso de viagens ao exterior, e também um 

descritivo da cidade que ele está indo.”

“ Durante a venda o passageiro vai receber uma folheteria, mapa, roteiro, uma série de 

informações suplementares. Não é só comprar o pacote, receber o voucher15 e ir embora.”

“0  nosso atendimento é totalmente diferenciado (personalizado). A começar pelo 

atendimento, o material que é entregue a eles, nós não entregamos a passagem ou o 

voucher somente, vai um descritivo do vôo dele, horário de saída, horário de chegada, qual 

Aeroporto, qual terminal, número do assento, se ele é fumante ou não fumante, eu acho que 

isso é uma coisa básica que tem que ter, mas tem muitos agentes que não trabalham assim.”

“Nós gostamos de planejar, organizar uma viagem, todos os documentos do cliente, se 

tomou vacina por exemplo, dar umas dicas do lugar onde ele vai visitar, gastronômicas e 

culturais, fazemos um itinerário detalhado. Isso eu acho a realização de um profissional de 

turismo.”

2. AUXÍLIO NO EMBARQUE E NO DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS 

Algumas agências possuem sala vip16 no Aeroporto de Curitiba, bem como 

mantêm convênios com outras salas vips em Aeroportos no Brasil, principalmente 

as agências que prestam atendimento aos executivos (homens de negócios).

15 Voucher é o comprovante de pagamento fornecido ao cliente o qual ele deve apresentar ao hotel, 
companhia aérea, locadora de automóvel, etc., para que ele possa usufruir do serviço pago.
16 Sala vip é uma sala localizada no Aeroporto onde as pessoas agilizam o embarque dos 
passageiros entregando o seu cartão de embarque e também solucionam alguns problemas que 
porventura surgirem. O horário de funcionamento da sala vip é das 5:30 às 23:30h.
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Quando trata-se de grupos de pessoas viajando juntas pela mesma agência, 

as agências prestam o auxílio no embarque dos passageiros.

As agências que não possuem sala vip no Aeroporto contam com o auxílio 

de uma pessoa no embarque do seu passageiro.

Ainda, uma agência citou que possui um serviço de locomoção com 

motorista aos passageiros que viajam ao exterior tanto na ida ao Aeroporto, quanto 

na volta. Outra agência mencionou que também possui sala vip na Rodoviária de 

Curitiba. E por fim, uma outra agência presta o serviço de buscar executivos no 

Aeroporto.

3. SEGURANÇA E CONVENIÊNCIA DO CLIENTE 

Este fator mostra a preocupação que os agentes de viagens tem com os 

seus clientes. Muitos profissionais prestam atendimento 24 horas, fornecendo o 

número de seus telefones particulares e celulares para quando o cliente tiver 

alguma dúvida ou algum problema.

Outro aspecto apontado pelos entrevistados é a facilidade que eles 

oferecem aos clientes de atendê-los nos horários e no lugar que os clientes 

julgarem conveniente.

O respaldo que algumas agências costumam dar por possuírem uma 

estrutura no local de destino do passageiro, como por exemplo em Nova Yorque, na 

Flórida ou em Cancun e até mesmo nas cidades do Nordeste também foi indicado 

nas respostas.

Os textos abaixo foram extraídos das entrevistas para elucidar esse fator:

“Nós procuramos estar bem próximos do cliente, quando por exemplo o cliente tem 

dificuldades de vir até nós, nós vamos até o cliente fazer esse atendimento. Nós levamos 

todo o material e atendemos na residência ou no local de trabalho dele. E quando é 

necessário, ficamos após o horário ou marcamos um horário no sábado para atendê-lo.’’

“As excursões para o exterior são acompanhadas por guias brasileiros especialistas, 

treinados e formados dentro da nossa empresa. Nós possuímos uma filial em Nova Yorque
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onde todos os funcionários (26) falam português, possui um serviço de toll-free17, onde o 

cliente de qualquer lugar dos Estados Unidos pode se comunicar com a gente. Temos bases 

em Cancun e em todas as cidades do Nordeste.”

"... todos os nossos clientes tem os nossos telefones, fax e o meu telefone particular. 0 

cliente se sente mais seguro. ”

4. DIFERENCIAÇÃO EM RELAÇÃO AS OUTRAS AGÊNCIAS 

Foram expostos diversos aspectos os quais serão relatados abaixo:

- Serviço de receptivo bilíngue.

- Funcionários bilíngues.

- Fornecimento de relatório analítico aos clientes com todas as operações 

que ele fez durante o mês. Informa o dia, a hora, a companhia aérea, o 

nome dele, para onde ele foi, qual o trecho que ele executou, o número 

da passagem, o valor da tarifa que seria, a tarifa realmente emitida e a 

economia que ele fez. Os valores são expressos em real e em dólar.

- Serviço de reservas online com hotéis na Europa.

- Muitos agentes de viagens acreditam que a sua experiência no ramo de 

turismo pode ser considerada como um diferencial de mercado, 

principalmente quando fornecem informações aos passageiros.

- Os funcionários trabalham uniformizados como forma de padronização.

Convém ressaltar que somente uma empresa está em processo de 

certificação da ISO 900018, a qual possui um Comitê de Qualidade. O profissional 

afirmou que a certificação da empresa está sendo buscada para que eles não 

cometam erros como prestadora de serviços (passagens aéreas, locação de carros 

e hospedagem). Ainda, eles estão empenhando-se pela certificação porque

17 Serviço de discagem gratuita ao cliente.

18 Na terminologia da ISO, qualidade é definida como a totalidade de características de uma entidade 
que lhe confere a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e implícitas (ABNT, 1993).
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atendem grandes empresas, e na opinião desse profissional, vai chegar uma hora 

em que elas vão exigir essa certificação. Desta forma, ao entrar na agência as 

pessoas se deparam com os seguintes dizeres:

“A nossa agência tem como objetivo, designar funcionários treinados e com experiência no 

mercado, com equipamentos adequados ligados em ‘real time” aos fornecedores de serviços 

a nível mundial -  cias aéreas, hotéis, operadoras e locadoras de veículos. Isto em um 

ambiente de trabalho harmônico e profissional. Com a qualidade e a confiança que 

demonstramos no dia a dia a nossos clientes, buscamos alcançar a excelência em nossos 

serviços.”

Para KOTLER (1995), uma das principais maneiras de uma empresa de 

serviços diferenciar-se de seus concorrentes é prestar serviços de alta qualidade. A 

chave é atender ou exceder as expectativas de qualidade dos consumidores-alvo.

Os textos abaixo foram reproduzidos das entrevistas para exemplificar esse 

aspecto:

“Vendemos o serviço da Swissair, porque a Swissair é uma companhia aérea que é mais 

cara e o que diferencia é a qualidade do serviço. 0  avião sai daqui e chega em Zurich da 

mesma forma que os outros chegam, mas existe a diferença no serviço em relação as outras 

cias aéreas.”

“Nós temos uma condição diversa das outras agências porque somos representantes do 

American Express, no segmento viagens. Com isso o nosso nome é propagado no estado 

todo.”

“Quando aparecem programas especiais, a gente liga para a pessoa e diz: - tem um pacote 

aqui que éatua cara, que parece com você’!”
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“0 nosso atendimento é todo diferenciado. Por isso o nosso conceito na praça. Nós 

procuramos atender o cliente da melhor maneira possível, como um cliente especial, para 

que ele se sinta como tal. Nós temos os recursos dentro da agência de viagens mais 

modernos que poucas agências tem em Curitiba, uma gama enorme de condições de 

pesquisa, trabalhamos muito com a Internet também.’’

“Todos os nossos funcionários são bilíngües. As nossas informações são 100% corretas. 

Nós mandamos flores aos passageiros após a viagem, dando-lhes as boas vindas.”

“Fornecemos aos clientes porta dinheiro, capa de passaportes, porta vouchers, porta

passagens, marcação de assentos, cuidamos do clube de milhagem deles.”

“Eu acho que a diferença fundamental é o câmbio, porque nós também somos uma empresa 

de câmbio e quando o cliente compra o pacote turístico, todo o mercado está atuando de 

uma forma e a gente consegue um câmbio mais barato para ele. Nós damos algo mais a ele.”

“Nós temos qualidade total de atendimento. Nós nos cercamos antes do passageiro sair para 

viajar, de que tudo dele esteja completamente reconfirmado, acertado para que não haja 

problema nenhum com ele. Tudo que a gente vende as pessoas são treinadas para vender e 

ter conhecimento de causa daquilo que elas estão vendendo.”

“A gente presta um alto atendimento, porque também somos uma franquia que tem

atendimento padrão no Brasil inteiro. Porque não é toda agência que manda fax para o 

exterior, reservando hotel para os clientes diretamente com o exterior para ele pagar lá.”

Poucos entrevistados manifestaram o seu posicionamento de mercado como 

uma agência que trabalha com eventos e congressos, que trabalha somente com 

produtos de primeira classe, atende executivos que viajam a negócios, comercializa 

lugares exóticos, tanto no Brasil quanto no exterior e também leva grupos de 

pessoas para Disney.
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• ESPECIALIZAÇÃO EM SERVIÇOS TURÍSTICOS 

A forma de indagação utilizada nesta pergunta foi estimulada através do uso 

de cartão, o qual encontra-se no ANEXO 3 deste estudo.

A TABELA 7 indica que as agências de viagens entrevistadas em sua maior 

parte são especializadas em cruzeiros marítimos, pacotes turísticos para datas 

específicas como Natal, Reveillon, Feriados e Carnaval (segmentação por ocasião), 

cursos de intercâmbio no exterior, viagens ferroviárias, esportes/aventura, bem 

como turismo cultural.

KOTLER et alli (1996) em seu modelo de segmentação comportamental, 

destacam as variáveis comportamentais como o melhor começo para construir os 

segmentos de mercado. Dentre elas, a segmentação por ocasião onde os 

compradores podem ser agrupados conforme as ocasiões quando eles possuem a 

idéia, realizam a compra ou utilizam o produto. A segmentação por ocasião auxilia 

as empresas a constituir a utilização do produto.
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TABELA 7 -  ESPECIALIZAÇÃO EM SERVIÇOS TURÍSTICOS

TIPOS DE SERVIÇOS SIM NÃO TOTAL

Cruzeiros marítimos 25 10 35

Cruzeiros fluviais 10 25 35

Turismo ecológico 12 23 35

Turismo de Terceira Idade 14 21 35

Congressos e Eventos 16 19 35

Religioso (peregrinações) 11 24 35

Esportes/Aventura (esqui, mergulho, pesca ou caça) 17 18 35

Cursos (intercâmbio) 19 16 35

Festivais (teatro, dança, música) 7 28 35

Natal, Reveillon, Feriados, Carnaval 20 15 35

Turismo gastronômico 8 27 35

Turismo cultural 17 18 35

Viagens rodoviárias 10 25 35

Viagens ferroviárias 18 17 35

Outros* 12 24 36**

* Outros serviços abrangem grupos para Disney, business travei (viagens a 

negócios), pacotes turísticos para a Ucrânia e Leste Europeu, hotelaria (Brasil e 

exterior), feiras internacionais, turismo para gay, serviços de leasing de automóveis 

e turismo mais exóticos como passeio de balão na África do Sul, viajar o interior da 

França de bicicleta e navegar os rios da França em barcos pequenos.

** número de citações.
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• PRÁTICAS DE SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Nesta pergunta o objetivo principal foi o de identificar se as empresas 

desenvolvem algum tipo de segmentação de mercado. E caso pratiquem a 

segmentação, quais são os tipos de segmentos de mercado que elas atuam.

Convém ressaltar que a forma de questionamento foi feita através de cartão, 

o qual encontra-se no ANEXO 4 deste estudo, com a seguinte definição de 

segmentação de mercado: “consiste em dividir o mercado total em um número reduzido de 

subconjuntos, chamados de segmentos, os quais devem ser homogêneos em relação às suas 

necessidades, motivações e gostos, e heterogêneos entre si para justificar tratamentos de 

comercialização distintos.” (TABARES, 1991)

A maior parte (24 agências de viagens) desenvolve algum tipo de 

segmentação de mercado, abrangendo as categorias que constam na TABELA 8:
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TABELA 8 -  CATEGORIAS DE SEGMENTOS DE MERCADO

CATEGORIAS NUMERO DE 

CITAÇÕES

TURISMO DE NEGOCIOS__________ _____ ____ ___

Atendimento a executivos que viajam a negócios 7

Feiras, Congressos e Eventos 6

TURISMO DE LAZER

Pacotes turísticos nacionais e internacionais 6

Pacotes turísticos rodoviários 2

Cruzeiros marítimos 2

Viagens de trens na Europa 1

TURISMO DE TERCEIRA IDADE

Turismo de Terceira Idade 3

CURSOS NO EXTERIOR ...............  -

Cursos no exterior (intercâmbio) 3

HOTEIS E PASSAGENS AEREAS

Hotéis no Brasil 2

Hotéis no exterior 2

Venda de passagens de companhias aéreas internacionais 2

GRUPOS INFANTIS

Grupos para Disney 2

ATENDIMENTO A PÚBLICOS ESPECÍFICOS .........

Comunidade libanesa (Oriente Médio) 1

Comunidade ucraniana (Leste europeu) 1

Viajantes para a Grécia 1

Peregrinações da Igreja Evangélica 1

1 OUTRAS

Despachantes de vistos consulares 1

Receptivo local 1
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Observa-se que as categorias de segmentos encontradas mais 

freqüentemente foram: turismo de negócios que compreende o atendimento a 

executivos que viajam a negócios e a feiras, os congressos e os eventos; o turismo 

de lazer que consiste na comercialização de pacotes turísticos nacionais e 

internacionais, rodoviários, cruzeiros marítimos e viagens de trens na Europa; 

turismo de Terceira Idade, bem como cursos no exterior (intercâmbio).

Ainda, foram mencionados os segmentos de hotéis e passagens aéreas, 

grupos infantis, atendimento a públicos específicos e outros.

Apesar dessas empresas praticarem segmentação de mercado, ou seja, se 

deterem em alguns produtos e serviços específicos, elas também comercializam 

outros tipos de produtos e serviços de acordo com a necessidade do cliente.

• CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Nesta pergunta o foco principal foi o de identificar os critérios de 

segmentação adotados pelas agências de viagens para atender os seus clientes.

Das empresas que praticam a segmentação de mercado (24), 10 não 

utilizam critérios de segmentação de mercado, 8 utilizam critérios de segmentação 

demográfica, mais especificamente idade, ocupação, raça e nacionalidade e 6 

utilizam critérios de segmentação comportamental, isto é, a segmentação por 

ocasião, por benefícios e o status dos usuários para segmentar o mercado.

KOTLER et alii (1996) afirmam que a segmentação demográfica consiste em 

dividir o mercado em grupos baseados nas variáveis demográficas tais como idade, 

sexo, ciclo de vida da família, renda, ocupação, educação, religião, raça e 

nacionalidade e que na segmentação comportamental os compradores são divididos 

em grupos baseados em seu conhecimento, atitude, utilização, ou resposta ao 

produto. Muitos profissionais acreditam que as variáveis comportamentais são o 

melhor começo para construir os segmentos de mercado. São elas a segmentação 

por ocasião, a segmentação por benefícios, o status dos usuários, a taxa de 

utilização, o status de lealdade e o estágio de prontidão do comprador. A explicação 

mais detalhada dessas variáveis encontra-se no referencial teórico-empírico deste 

trabalho.
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• TEMPO DE UTILIZAÇÃO DA SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

A maior parte das empresas que praticam a segmentação de mercado está 

utilizando esse tipo de gestão mercadológica desde o início das atividades da 

agência de viagens. O restante, começou a utilizar há alguns anos atrás, 

justificando que a necessidade dos clientes fez com que eles começassem a atuar 

dessa forma.

• RESULTADOS FINANCEIROS E MERCADOLÓGICOS APÓS A 

UTILIZAÇÃO DA SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

As agências de viagens foram unânimes em afirmar que os resultados 

financeiros e mercadológicos foram influenciados positivamente após a adoção 

dessa segmentação de mercado. Porém, eles acreditam que se a agência se 

determina para um produto, ela tem que trabalhar no sentido de que aquele produto 

mantenha a agência cobrindo os seus custos e o restante dos produtos resultem em 

vendas lucrativas.

• MOTIVO DA NÃO UTILIZAÇÃO DA SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Foi perguntado ao restante dos entrevistados (11) o motivo pelo qual eles

não utilizam a segmentação de mercado.

A maioria respondeu que considera mais fácil trabalhar dessa forma, mesmo 

porque trata-se de um país altamente inconstante, com uma economia instável, na 

atual conjuntura econômica seria inviável. E também porque de acordo com o perfil 

de cada cliente eles sabem qual roteiro indicar, dependendo da necessidade do 

cliente.

Ainda, três empresas responderam que já trabalharam dessa forma e não 

obtiveram bons resultados. Os textos abaixo foram retirados das entrevistas para 

elucidar esse aspecto:

“Hoje em dia a mão de obra é difícil e uma Agência paga um salário e a comissão sobre o

que é vendido, então se fosse trabalhar dessa forma segmentada, teria que haver grandes
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movimentos em cada um desses segmentos para compensar, para ter gente especializada, o 

que é difícil nesse meio.’

“Nós já tentamos trabalhar dessa forma e não deu certo. A nossa agência tem como 

característica vender ao público passante, por estar localizada no centro da cidade e ser 

térrea, e dessa forma todos os nossos funcionários tem que entender de tudo, vender todo 

tipo de produto, não dá para segmentar por produto, porque o movimento é grande e a 

demanda é bem diversificada.’

• OPINIÃO SOBRE OS RESULTADOS FINANCEIROS E 

MERCADOLÓGICOS CASO FOSSE UTILIZADA A SEGMENTAÇÃO DE 

MERCADO

Foi perguntado aos entrevistados (11) que não utilizam critérios de 

segmentação de mercado se eles acreditavam que os resultados financeiros e 

mercadológicos seriam influenciados se um tipo de segmentação de mercado fosse 

adotado em sua empresa.

As agências de viagens foram unânimes em afirmar que os resultados 

financeiros e mercadológicos não seriam influenciados caso adotassem esse tipo de 

gestão mercadológica.

• IMPORTÂNCIA EM UTILIZAR A SEGMENTAÇÃO DE MERCADO NA 

EMPRESA

No final desta etapa da pesquisa pretendeu-se estimar a importância 

percebida pelo entrevistado em utilizar a segmentação de mercado explorando-se 

as suas vantagens e desvantagens.

Verificou-se que esses profissionais julgam a atividade de turismo muito 

ampla tornando difícil conhecer tudo. Desta forma, eles acreditam que precisam 

adquirir um conhecimento de toda a área, e que dividindo por setores a 

produtividade aumenta. Mesmo porque pela dimensão da empresa tem que se 

trabalhar dessa forma segmentada e a qualidade do funcionário em termos de
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capacitação técnica aumenta cada vez mais, porque ele vai se aperfeiçoando 

naquilo que ele está direcionado.

Por outro lado, poucos mencionaram que é inviável porque uma empresa 

vive de rentabilidade, de resultados, então tem que vender de tudo. De outra forma, 

perde para a concorrência que justamente é especializada em fazer tudo em matéria 

de viagem.

Os textos abaixo foram reproduzidos das entrevistas para exemplificar esse 

aspecto:

“... Toda a segmentação é um detalhe da viagem.”

“... Apesar que eu acho que exclusividade de mercado hoje é uma coisa muito volátil, você 

pode ser exclusivo hoje, amanhã alguém viu que é um bom negócio e vai fazer também, mas 

enfim o mercado vai mostrar isso em qualquer área.”

“Eu acho que seguindo a tendência do resto do mundo as agências de viagens estão 

precisando se especializar em alguma coisa. Até poucos anos atrás as agências faziam 

clínica geral, tudo que aparecesse era atendido. As agências terão que escolher alguns 

produtos e se especializar em alguma coisa. Muito embora tenham que continuar atendendo 

o que o cliente pedir. Eu acho que tem que ter uma linha.”

“Você consegue oferecer o melhor serviço, porque o turismo é muito amplo e a partir do 

momento que você se especializa, você consegue ter maior segurança no teu trabalho, 

oferecer o melhor para o passageiro. E também, você tem mais domínio sobre o que está 

vendendo."

“Na realidade quem determina a especialização da gente é o mercado. ... Quando você 

conhece aquilo que você vende, você vende com mais facilidade.”
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“Eu tenho que ter um nicho de mercado para começar. Se eu não tenho público, eu tenho 

que ter o produto, porque através do produto eu chego no público. Agora, se eu tenho o 

público, daí eu vou detenninaroperfildo que eu posso trabalhar.”
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4.4 -  PERFIL DOS CLIENTES

Nesta fase da pesquisa procurou-se avaliar o perfil dos clientes das 

empresas e também se estas utilizam algum tipo de instrumento de pesquisa 

direcionado aos seus clientes.

Muito embora a literatura recomende que em um estudo exploratório, mais 

precisamente na utilização da entrevista em profundidade como instrumento de 

avaliação, a questão sobre o perfil dos clientes não possibilita traçar perfis de uma 

forma definitiva. Nos estudos quantitativos essa questões são melhor atendidas.

• BANCO DE DADOS DOS CLIENTES

A maioria das empresas indagadas possui cadastro informatizado de seus 

clientes com todas as informações (endereço de casa, telefone de casa, número do 

celular, data de nascimento, número de passaporte, validade do passaporte, 

vencimento de vistos, se já tomou vacina de febre amarela, número do cartão de 

crédito, informações dos membros da família, preferências aéreas, hotelaria, modelo 

de carro, número da poltrona que ele gosta de viajar, tipo de alimentação, número 

do cartão de milhagem, etc.), enfim um perfil geral do passageiro e as suas viagens 

realizadas.

Somente duas empresas possuem cadastro não informatizado catalogado 

por fichas com as informações pessoais do passageiro.

STONE (1992, p.29) cita que introduzindo as informações fundamentais de 

seus clientes no banco de dados, a possibilidade de maximizar o lucro através da 

correta manipulação aumenta em cem vezes.
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• PERFIL DOS CLIENTES

Como mencionado anteriormente o intuito é de sugerir um perfil dos clientes 

de acordo com as respostas dos entrevistados.

A maior parte das agências entrevistadas classificou os seus clientes em 

termos de tipo de viagem como turismo de lazer, seguido de um equilíbrio entre 

turismo de lazer e de negócios e ainda uma minoria classificou os seus clientes 

como turismo de negócios.

Em relação a classe social, a maioria mencionou classe média a média alta.

Em termos de nível cultural, a maior parte classificou os seus clientes como 

nível cultural elevado.

E por fim, para os entrevistados a faixa etária de seus clientes é bem 

variável.

• MOTIVOS DA COMPRA

Quando perguntados sobre o motivo que leva um cliente a adquirir 

determinado produto ou serviço na sua empresa, responderam de acordo com a 

TABELA 9:

TABELA 9 -  MOTIVOS DA COMPRA

MOTIVOS NUMERO DE 

CITAÇÕES

Segurança/Confiança 18

Referência/Indicação (Boca a Boca) 17

Atendimento 16

Somente um entrevistado pronunciou a localização como motivo do cliente 

adquirir determinado produto ou serviço na sua empresa. Trata-se de uma agência 

de viagens que tem como característica vender ao público passante, por estar 

localizada no centro da cidade e ser térrea.
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Em se tratando de um mercado altamente vulnerável torna-se interessante 

ressaltar os aspectos de segurança e referência como motivos de compra.

• TIPO DE AVALIAÇÃO DO CLIENTE

Essa questão tratou da utilização de algum tipo de instrumento de pesquisa 

direcionado ao cliente, demonstrado na TABELA 10.

TABELA 10 -  TIPO DE AVALIAÇÃO DO CLIENTE

TIPO DE AVALIAÇÃO DO CLIENTE

Informal (por telefone) 21

Formal (por questionário) 8

Não utiliza 6

TOTAL 35

Em relação a freqüência da avaliação, tanto os que utilizam a avaliação 

formal quanto a informal, disseram que após cada viagem realizada é efetuado um 

acompanhamento.

Somente uma empresa realiza uma pesquisa de três em três meses como 

forma de apreciação, enviando um questionário ao cliente e se este retornar o 

questionário, concorre a uma viagem.

Para SPOTTS (1997), a informação obtida através das pesquisas é 

indispensável, porém o marketing de turismo efetivo também requer um 

entendimento do fenômeno do lado da oferta. Os profissionais de marketing devem 

conhecer os desejos e as preferências de viagens dos turistas potenciais do 

mercado alvo. Eles devem saber também exatamente o que oferecer a essas 

pessoas, especialmente em relação ao que os concorrentes têm a oferecer. Em 

outras palavras, eles devem determinar a identidade da sua atuação.
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES

0  estudo permitiu alcançar os objetivos previamente propostos no sentido 

de conhecer as práticas de segmentação de mercado utilizadas pelas agências de 

viagens e turismo, com o intuito de contribuir para a melhor adequação de seus 

produtos/serviços às necessidades dos clientes.

Em relação aos objetivos específicos, concluiu-se:

1 - Verificar a existência de critérios de segmentação de mercado utilizados 

pelas agências de viagens e turismo

Neste aspecto, algumas agências utilizam critérios para segmentar o 

mercado fundamentando-se em variáveis demográficas, mais especificamente 

idade, ocupação, raça e nacionalidade e em variáveis comportamentais, isto é, a 

segmentação por ocasião, por benefícios e o status dos usuários. A maior parte 

dessas empresas está utilizando esse tipo de gestão mercadológica desde o início 

das suas atividades, sendo que o restante justificou-se mencionando que a 

necessidade dos clientes fez com que elas começassem a atuar dessa forma. Este 

fato permite-nos concluir que as empresas estão cada vez mais se adaptando às 

exigências do mercado.

2 - Levantar as práticas de segmentação adotadas pelas agências de 

viagens e turismo para atender os seus clientes

No que tange a segmentação de mercado, o assunto principal desse 

trabalho, verificou-se que as categorias de segmentos encontradas mais 

frequentemente foram: turismo de negócios que compreende o atendimento a 

executivos que viajam a negócios e a feiras, os congressos e os eventos; o turismo 

de lazer que consiste na comercialização de pacotes turísticos nacionais e 

internacionais, rodoviários, cruzeiros marítimos e viagens de trens na Europa; 

turismo de Terceira Idade, bem como cursos no exterior (intercâmbio).
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As agências que não utilizam segmentação de mercado consideram inviável 

trabalhar dessa forma pela atual conjuntura econômica do país e acreditam que os 

seus resultados não seriam influenciados caso adotassem critérios de 

segmentação. Percebeu-se que essas empresas que não utilizam critérios de 

segmentação, não o fazem por falta de conhecimento do assunto ou por receio de 

mudar as suas práticas gerenciais.

3 - Detectar os resultados obtidos quando as práticas de segmentação são 

adotadas

A totalidade dos entrevistados afirmou que os resultados financeiros e 

mercadológicos foram influenciados positivamente após a adoção da segmentação 

de mercado.

Sobre a importância de utilizar a segmentação de mercado na empresa, 

verificou-se que a maior parte julga a atividade de turismo muito extensa. Eles 

acreditam que mesmo possuindo um conhecimento profundo de toda a área, o fato 

de dividir a empresa por setores aumenta a produtividade e o funcionário vai se 

aperfeiçoando cada vez mais através da sua capacitação técnica.

4 - Identificar se as agências de viagens e turismo utilizam algum tipo de 

instrumento de pesquisa direcionado ao cliente

Ainda que a maioria dos entrevistados utilizem a informalidade (através de 

ligações telefônicas) como instrumento de avaliação dos clientes, eles possuem 

esse hábito de comunicação após cada viagem realizada, caracterizando uma 

política de pós-venda.

Somente uma empresa realiza uma pesquisa de três em três meses como 

forma de apreciação, enviando um questionário ao cliente e se este retornar o 

questionário, concorre a uma viagem. Notou-se que as agências não possuem a 

prática da pesquisa como avaliação de seus serviços

A maioria das empresas possui cadastro informatizado com todas as 

informações pertinentes aos clientes, caracterizando o perfil do passageiro. Pode-se
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então afirmar que elas estão na direção certa para uma comunicação eficaz com o 

seu público.

5 - Verificar se as agências de viagens e turismo estão voltadas a um 

determinado tipo de público

Foi predominante neste estudo a preocupação desses profissionais de 

turismo em relação ao atendimento às expectativas dos clientes, independente do 

motivo da sua viagem.

De um modo geral, quase a totalidade das agências abrangem os principais 

serviços do mercado de turismo, destacando-se as vendas de passagens aéreas 

nacionais e internacionais, aluguéis de automóveis (nacional e internacional), 

reservas de hotel no Brasil e no exterior, comercialização de pacotes turísticos 

nacionais e internacionais, organização de excursões, comercialização de cruzeiros 

marítimos, despachantes de vistos consulares e venda de seguros viagens.

No tocante aos destinos nacionais e internacionais mais vendidos, 

salientam-se o Nordeste e os Estados Unidos e a Europa, respectivamente.

Quando questionados sobre como classificariam os clientes de sua agência 

em termos de tipo de viagem, a maior parte das agências classificou-os como 

turismo de lazer e de negócios. E ainda, em relação a classe social, a maioria 

mencionou classe média a média alta, nível cultural elevado e faixa etária bem 

variável.

6 - Identificar oportunidades de marketing

Em relação a especialização em serviços turísticos, concentrou-se nas 

vendas de cruzeiros marítimos, pacotes turísticos para datas específicas 

(segmentação por ocasião), cursos de intercâmbio no exterior, viagens ferroviárias, 

esportes/aventura, bem como turismo cultural.

Apesar da maioria das agências concentrar os seus esforços em alguns 

tipos de serviços, constatou-se mesmo assim que outros nichos de mercado podem 

ser explorados, os quais ainda não foram percebidos por outras organizações de
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turismo, constituindo desta forma uma área de necessidade onde a empresa pode 

atuar rentavelmente.

Como por exemplo, o fato de somente uma empresa entre as pesquisadas 

estar em processo de certificação da ISO 9000, sinaliza a preocupação desse setor 

em garantir ao turista de estar lidando com uma organização administrada dentro de 

um sistema de qualidade total, que em caso de falha, certamente o problema será 

rapidamente detectado e resolvido.

Diante de todas as considerações expostas, a intenção maior desse estudo 

foi a de suscitar uma preocupação em relação ao assunto segmentação de 

mercado, propondo com os resultados obtidos uma revisão das estratégias de 

marketing por parte das empresas interessadas.



85

5.1 -  IMPLICAÇÕES GERENCIAIS

Tendo em vista os resultados deste estudo e o momento econômico que o 

país está atravessando, com oscilações diárias do câmbio impactando diretamente 

nesse mercado, recomenda-se aos empresários do setor de turismo uma reflexão 

sobre esse aspecto.

Dessa forma, os profissionais que voltaram suas atividades para o turismo 

internacional terão que repensar seus produtos e suas estratégias de atuação, além 

de investir no turismo nacional com o propósito de satisfazer os desejos e as 

necessidades dos turistas adequando a oferta aos mesmos, o que constitui o 

fundamento do marketing turístico.

Embora a maior parte das agências de viagens entrevistadas utilize critérios 

de segmentação baseando-se em variáveis demográficas e comportamentais, a 

segmentação psicográfica também pode ser uma ferramenta útil no planejamento e 

desenvolvimento de estratégias de produtos, tais como pacotes turísticos e na 

criação de estratégias de promoção. É a abordagem da segmentação do mercado 

turístico baseada nas características da personalidade dos consumidores.

Conforme constatou esse estudo, sugere-se o acompanhamento constante 

das tendências desse mercado no sentido de explorar outros nichos de mercado os 

quais ainda não foram percebidos por outras organizações de turismo, produzindo 

uma vantagem competitiva. O importante não é somente as empresas escolherem 

os seus mercados-alvos, mas também utilizarem uma estratégia que permita 

conquistá-los. Assim, recomenda-se o planejamento das ações integrado para a 

formulação da estratégia de marketing.

Aconselha-se também a esses profissionais a seleção criteriosa de seus 

fornecedores, porque a partir do momento que as agências de viagens se propõem 

a trabalhar com operadoras turísticas sérias e de qualidade, elas alcançam os seus 

objetivos de atender as expectativas de seus clientes.
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5.2 -  SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS

É interessante salientar que este estudo não teve a pretensão de esgotar o 

assunto, pois a análise da oferta turística não se limita apenas à perspectiva de 

quem a fornece, mas também de quem a consome. A presente pesquisa tratou do 

primeiro desses componentes. A visão dos turistas poderá ser objeto de uma 

investigação subseqüente, na qual se estabelecerão relações que permitirão obter- 

se uma noção exata do setor.

Outro tema que poderia ser explorado em pesquisas futuras seria o do 

atendimento que as operadoras turísticas prestam as agências de viagens e turismo 

como fornecedoras de produtos turísticos, visto que as agências atuam como 

intermediárias entre a oferta e a demanda turísticas, conforme identificou esse 

estudo.

O setor de turismo poderá usar com maior intensidade as telecomunicações 

e a informática no aprimoramento de suas estratégias de marketing na busca de 

novos segmentos e nichos de mercado, e na melhoria da qualidade dos produtos e 

serviços prestados. No entanto, esta pesquisa não explorou esses aspectos de 

informatização das empresas, constituindo-se um novo tema a ser pesquisado.

Ainda, sugere-se um levantamento das razões da não utilização de critérios 

de segmentação de mercado por parte das empresas do setor turístico.

A parceria entre o setor acadêmico e as empresas do setor de turismo 

torna-se essencial à medida que uma nova postura vai surgindo.

A universidade e as escolas de turismo devem dar continuidade a pesquisa 

nos processos de prestação de serviços, sempre respeitando as características das 

empresas dos diversos setores. Estes, por sua vez, reconhecendo que a qualidade 

não se conquista mais com improvisações e mão-de-obra desqualificada, unindo 

desta forma as suas forças para se chegar a um objetivo comum.
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ROTEIRO DE ENTREVISTA

ANEXO 1

Data:
Horário de início:

I - APRESENTAÇÃO

O objetivo desta entrevista é conversar um pouco a respeito de segmentação de 
mercado em sua atividade, pois estou preparando uma dissertação de mestrado 
nesta área e coletando o depoimento de alguns profissionais experientes no ramo 
de turismo, como você.

Gostaria de assegurar o sigilo das respostas, pois este trabalho servirá somente 
para fins acadêmicos. Assim, solicito a sua autorização para gravar a nossa 
conversa de modo a facilitar as minhas anotações após a realização dessa 
entrevista.
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II -  CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

1. Há quanto tempo a sua empresa está no mercado?

2. A sua empresa atua somente em Curitiba, ou em outros âmbitos? Local,
nacional, internacional? Possui alguma filial? Aonde?

3. É associada a algum Órgão de Classe? (ABAV, EMBRATUR, Sindicatos)

4. Quantos funcionários participam de sua empresa?

Ill -  DADOS DE MARKETING

1. Na sua opinião, qual a função principal de uma Agência de Viagens?

2. A sua empresa costuma promover alguma ação de marketing?
Explorar: ( )  propaganda (qual tipo de mídia);

( )  mala-direta;
( )  “out-door”;
( )  promoção;
()  publicidade;
( )  venda pessoal (visitas);
()  outros;

3. Quais são os tipos de produtos e serviços oferecidos pela sua empresa? 
Explorar:
- vendas de passagens aéreas nacionais e internacionais; ) SIM ( ) NÃO
- vendas de passagens rodoviárias; ) SIM ( ) NÃO
- aluguéis de automóveis (nacional e internacional); ) SIM ( ) NÃO
- reservas de hotel no Brasil e no exterior; ) SIM ( ) NÃO
- comercialização de pacotes turísticos nacionais

e internacionais; ) SIM ( ) NÃO
- organização de excursões; ) SIM ( ) NÃO
- comercialização de cruzeiros marítimos; ) SIM ( ) NÃO
- despachantes de vistos consulares; ) SIM ( ) NÃO
- câmbio; ) SIM ( ) NÃO
- turismo receptivo; ) SIM ( ) NÃO
- venda de seguros de viagens; ) SIM ( ) NÃO
- outros; ) SIM ( ) NÃO

4. Quais são os destinos nacionais e internacionais mais vendidos em sua 
agência?__________________________________________________________
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IV -  ASSUNTO -  SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

1. Vocês costumam prestar algum tipo de atendimento diferenciado para os seus 
clientes?

Explorar:- que tipo de atendimento é prestado;
- como adaptam os pacotes turísticos aos clientes;
- se elaboram pacotes específicos para cada tipo de cliente;
- que tipo de posicionamento de mercado adotam;
- se a forma de atendimento diferenciado é percebida como importante 
pelo entrevistado;

Vocês são especializados em alguma modalidade de serviço turístico, tais como:
• Cruzeiros marítimos; ( ) SIM ( ) NÃO
• Cruzeiros fluviais; ( )SIM ( ) NÃO
• Turismo ecológico; ( )SIM ( ) NÃO
• Turismo de 3a idade; ( )SIM ( ) NÃO
• Congressos e eventos; ( ) SIM ( ) NÃO
• Religioso (peregrinações); ( )SIM ( ) NÃO
• Esportes/Aventura (esqui, mergulho, pesca ou caça); ( ) SIM ( ) NÃO
• Cursos (intercâmbio); ( ) SIM ( ) NÃO
• Festivais (teatro, dança, música); ( ) SIM ( ) NÃO
• Natal, Reveillon, Feriados, Carnaval; ( ) SIM ( ) NÃO
• Turismo gastronômico; ( )SIM ( ) NÃO
• Turismo cultural; ( ) SIM ( ) NÃO
• Viagens rodoviárias; ( ) SIM ( ) NÃO
• Viagens ferroviárias; ( ) SIM ( ) NÃO
• Outros; ( ) SIM ( ) NÃO

3. Tendo em vista que segmentação de mercado consiste em dividir o mercado 
total em um número reduzido de subconjuntos, chamados de segmentos, os 
quais devem ser homogêneos em relação as suas necessidades, motivações e 
gostos, e heterogêneos entre si para justificar tratamentos de comercialização 
distintos; a sua empresa desenvolve algum tipo de segmentação de mercado? 
Quais são os tipos de segmentos?

4. CASO AFIRMATIVO -  Quais são os critérios que vocês utilizam para segmentar 
o mercado?

CASO NEGATIVO -  P. 7

5. Há quanto tempo vocês estão adotando esse tipo de segmentação?

6. Você acredita que os resultados (financeiros e mercadológicos) foram
influenciados após a adoção dessa segmentação de mercado?

IR PARA P.9
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7. Por que vocês não adotam um tipo de segmentação de mercado?
Explorar: - motivo, conhecimento sobre o assunto;

8. Você acredita que os resultados (financeiros e mercadológicos) seriam
influenciados se um tipo de segmentação de mercado fosse adotado em sua 
empresa?

9. Levando em conta todos estes aspectos, você considera importante adotar a 
segmentação de mercado em sua empresa?
Explorar: - vantagens e desvantagens
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V -  PERFIL DOS CLIENTES

1. A sua empresa possui algum tipo de Banco de Dados de seus clientes?

Explorar: - cadastro simples;
- preferências;
- dados pessoais (data de aniversário,..);
- informatizado ou não;
- outros;

2. Como você classificaria os clientes de sua agência em termos de tipo de 
viagem?
Explorar: - percentual de turismo de lazer e de negócios;

- percentual de contas correntes (empresas);
- faixa etária;
- sexo;
- nível de renda;
- nível de escolaridade;
- classe social;
- outros;

3. Na sua opinião, o que leva um cliente a adquirir determinado produto ou serviço 
de sua empresa?
Explorar: - localização;

- conveniência;
- hábito;
- lealdade;
- atendimento;
- outros;

4. A sua empresa utiliza algum tipo de instrumento de avaliação, como por exemplo 
pesquisa de satisfação de clientes? Se utiliza, com que freqüência?

VI - DADOS DO ENTREVISTADO

- Cargo:

- Grau de escolaridade:

Horário de término da entrevista:
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CARTÃO 1

P.3 - Quais são os tipos de produtos e serviços oferecidos pela sua empresa?

-VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS; 

-VENDAS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS;

- ALUGUÉIS DE AUTOMÓVEIS (NACIONAL E INTERNACIONAL)

- RESERVAS DE HOTEL NO BRASIL E NO EXTERIOR;

- COMERCIALIZAÇÃO DE PACOTES TURÍSTICOS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS;

- ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES;

- COMERCIALIZAÇÃO DE CRUZEIROS MARÍTIMOS;

- DESPACHANTES DE VISTOS CONSULARES;

- CÂMBIO;

- TURISMO RECEPTIVO;

- VENDA DE SEGUROS DE VIAGENS;

- OUTROS;

ANEXO 2
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CARTÃO 2

P.2 - Vocês são especializados em alguma modalidade de serviço turístico, tais 
como:

- CRUZEIROS MARÍTIMOS;

- CRUZEIROS FLUVIAIS;

- TURISMO ECOLÓGICO;

- TURISMO DE 3a IDADE;

- CONGRESSOS E EVENTOS;

- RELIGIOSO (PEREGRINAÇÕES);

- ESPORTES/AVENTURA (ESQUI, MERGULHO, PESCA OU CAÇA);

- CURSOS (INTERCÂMBIO);

- FESTIVAIS (TEATRO, DANÇA, MÚSICA);

- NATAL, REVEILLON, FERIADOS, CARNAVAL;

- TURISMO GASTRONÔMICO;

- TURISMO CULTURAL;

- VIAGENS RODOVIÁRIAS;

- VIAGENS FERROVIÁRIAS;

- OUTROS;

ANEXO 3
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CARTÃO 3

P.3 - SEGMENTAÇÃO DE MERCADO CONSISTE EM DIVIDIR O MERCADO TOTAL 

EM UM NÚMERO REDUZIDO DE SUBCONJUNTOS, CHAMADOS DE SEGMENTOS, 

OS QUAIS DEVEM SER HOMOGÊNEOS EM RELAÇÃO AS SUAS NECESSIDADES, 

MOTIVAÇÕES E GOSTOS, E HETEROGÊNEOS ENTRE SI PARA JUSTIFICAR 

TRATAMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DISTINTOS; A SUA EMPRESA 

DESENVOLVE ALGUM TIPO DE SEGMENTAÇÃO DE MERCADO? QUAIS SÃO OS 

TIPOS DE SEGMENTOS?

ANEXO 4
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