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RESUMO 

A tecnologia vem proporcionando cada vez mais mudanças na relação entre 
empresas e clientes, principalmente quando se diz respeito ao uso das redes sociais 
como meio de comunicação. No turismo, pode-se dizer que as redes sociais, como 
Instagram e Facebook, tem sido utilizadas como potentes fontes de informação, 
tanto para as agências de viagens quanto para os consumidores. Neste contexto, 
verificou-se a necessidade de investigar sobre o uso das redes sociais e o 
comportamento das agências de viagens independentes de Curitiba-PR e região 
metropolitana, frente à utilização do Instagram como ferramenta na coleta de dados, 
a fim de obter informações que possam ser utilizadas como estratégia para o 
marketing através da gestão do conhecimento. Portanto, a presente pesquisa tem 
como objetivo compreender como as agências de viagens independentes de 
Curitiba-PR e região metropolitana utilizam os dados e informações obtidas por meio 
da rede social Instagram no âmbito da gestão do conhecimento. Para alcançar o 
objetivo geral foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: compreender 
a relação entre as agências de viagens e seus clientes no Instagram, dissertando a 
respeito da importância desta rede social para o marketing digital; reconhecer a 
relação entre informações de redes sociais e gestão do conhecimento; identificar a 
utilização do Instagram, enquanto rede social, por parte das agências de viagens 
independentes e, por fim, verificar se as agências de viagens independentes utilizam 
a rede social Instagram enquanto ferramenta para obtenção de informações e 
criação de estratégias baseadas na gestão do conhecimento. A pesquisa foi 
construída a partir de um desenho metodológico composto por um conjunto de 
técnicas de pesquisa: pesquisa bibliográfica, pesquisa aplicada e de caráter 
exploratório-descritivo, questionário e entrevista em profundidade, ambos aplicados 
de forma online. Observou-se uma lacuna de estudos mais profundos sobre como as 
agências de viagens podem utilizar as redes sociais como fonte de informação para 
a gestão do conhecimento e até mesmo como podem construir estratégias de e-
commerce baseadas nos dados que podem ser obtidos a partir das redes sociais. 
Quanto aos resultados obtidos, foi possível identificar que as redes sociais possuem 
potencial para que o processo de gestão da informação e do conhecimento seja 
realizado. Entretanto, o estudo demonstrou que as agências de viagens 
independentes ignoram algumas etapas do modelo de fluxo da informação proposto 
por McGee e Prusak (2003), o que acaba resultando em uma análise superficial e 
dados pouco estruturados, para que a gestão do conhecimento ocorra de forma 
efetiva, acarretando também em subaproveitamento das informações para a gestão 
de marketing digital. 

 
Palavras-chave: Turismo. Desenvolvimento. Redes Sociais. Agências de Viagens. 
Gestão da Informação. 

 

 



 
 
 

ABSTRACT 

The relationship between companies and customers has been changing more and 
more due to technology, including the use of social networks as a means of 
communication. Social networks have been utilized as powerful sources of 
information, both for travel agencies and consumers. In this context, there is the 
following research issue: how independent travel agencies in Curitiba-PR and the 
metropolitan region use the information obtained from the Instagram social network 
as a source of information for knowledge management. To respond to this issue, a 
general objective was established to analyze how the information acquired through 
the Instagram social network is used by independent travel agencies in Curitiba-PR 
and the metropolitan region, regarding knowledge management. Therefore, it 
addresses in its theoretical framework digital marketing concerning electronic media 
used by travel agencies to promote destinations, considering in this scenario the co-
creation of value, social networks as a tool, and the relationship of travel agencies 
with technology. It also explains information management in regard to identifying, 
collecting, classifying, treating, developing, distributing, and analyzing data and 
information acquired from social networks, as well as the organization of the flow with 
the information obtained and shows knowledge management aiming to identify 
processes that verify tacit and explicit knowledge and their conversions based on the 
information. The work was built from a methodological design consisting of a set of 
research techniques: bibliographic research, applied research, and exploratory-
descriptive nature, based on a questionnaire applied to 58 travel agencies and three 
in-depth interviews, used to validate the results of the questionnaire. As principal 
results, it was noticed, in the theoretical research, a lack of studies on how travel 
agencies can use social networks as a source of information for knowledge 
management. As for the results acquired from the field research, it was possible to 
identify that social networks have the potential for the process of information and 
knowledge management to be performed. However, the study showed that 
independent travel agencies in Curitiba-PR and the metropolitan region ignore some 
steps of the information flow model proposed by McGee and Prusak (2003), which 
ends up resulting in a superficial analysis and unstructured data for management 
knowledge to happen effectively. 
 
Key words: Tourism. Development. Social Networks. Travel Agencies. Information 
management. 
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1 INTRODUÇÃO 

No turismo, por conta do rápido avanço tecnológico, as pessoas estão mais 

conectadas umas às outras, com acesso a um vasto conjunto de informações 

disponíveis online, de forma que realizam buscas nos meios digitais antes de tomar 

qualquer decisão. Para o setor, foi essencial se adaptar a estes novos recursos e 

fortalecer as práticas de trabalho no meio online, a fim de atender às mudanças no 

comportamento dos clientes (World Tourism Organization – UNWTO, 2011). Nos 

novos moldes sociais, a tecnologia se tornou indispensável a ponto de excluir 

aqueles que não se adaptam a tal meio. A troca de informações em tempo real se 

tornou necessária para otimizar os processos e o emparelhamento de distintas 

regiões, facilitando as relações comerciais, turísticas e de distanciamento (DELFINO 

et al., 2019).  

Uma das aplicações da tecnologia no turismo se dá no contexto das 

chamadas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). As TIC têm contribuído 

continuamente com atividades de negócios, uma vez que aliam informações às 

ferramentas de comunicação, elementos centrais nos negócios intermediados pela 

tecnologia.  

Na época atual, é possível perceber cada vez mais a dependência do uso dos 

dispositivos móveis conectados à internet no dia a dia da população, seja tanto em 

âmbito pessoal quanto profissional. Essa conectividade trouxe praticidade no 

gerenciamento e acesso a informações e configuram um aumento na utilização dos 

dispositivos móveis no cotidiano, influenciando o estilo de vida dos usuários 

(OLIVEIRA, 2018), trouxe também autonomia, diversidade e integração, 

especialmente para as agências de viagens, pois possibilitou a criação de novos 

canais e consequentemente uma pluralidade de conteúdos circulando em grupos 

sociais (MUELLER, 2016), como através das redes sociais Instagram e Facebook, 

por exemplo. Para Torres (2009), as redes sociais têm um valor intrínseco e são 

formadas pelo relacionamento contínuo e duradouro das pessoas e das 

comunidades, pois criam uma enorme rede de propagação de informações. 

Segundo o autor, cada indivíduo influencia grupos de comunidades que por sua vez, 

influenciam outras comunidades, o que leva ao chamado efeito viral, que dissipa 

qualquer mensagem de interesse coletivo (TORRES, 2009, p. 114). Dessa forma, os 

consumidores que recorrem às redes sociais acabaram por ocasionar uma nova 
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forma de se pesquisar sobre viagens e turismo, isso por conta dos conteúdos 

criados dentro das plataformas, os quais são postados em forma de vídeos 

(gravados ou ao vivo), fotos e/ou imagens. O proprietário da conta, ao publicar uma 

foto ou vídeo, pode escrever na legenda sobre a experiência que está tendo ou que 

teve em determinado local. Para que ocorra a interação, há um campo chamado 

‘comentários’, onde diversos usuários podem interagir escrevendo outros 

comentários, perguntas e até mesmo relatos sobre suas experiências. Na 

comunicação com público interno pode ser utilizada para comunicar a equipe sobre 

projetos, notícias e para externalização do conhecimento tácito em projetos de 

gestão do conhecimento. Na comunicação com público externo pode ser utilizada 

para realizar marketing de campanhas e relações públicas. Sendo assim, essas 

interações deixam dados e informações que, se trabalhados, podem ser fonte para 

as agências de viagens realizarem o processo de gestão do conhecimento, tanto 

para público interno quanto para o público externo, considerando processos internos 

de gestão e processos externos de promoção.  

A tecnologia possibilitou a expansão do mercado das agências de viagens por 

permitir acesso à todos, globalmente. É possível o cliente consultar preços, opções 

de datas, destinos, acomodações, formas de viagem e entretenimento em poucos 

minutos por meio de dispositivos com acesso à internet. Os meios de pagamento 

também foram facilitados e, em alguns casos, existem até assistentes virtuais 

capazes de oferecer pacotes personalizados conforme os anseios de cada um 

(ABRATE et al., 2020). 

Nesse contexto surge a questão do emprego das mídias digitais, em especial, 

destas redes sociais no âmbito do turismo, cuja importância atual gera a 

necessidade de verificar como se dá essa relação e de que forma as empresas 

podem se beneficiar com o uso de tais redes enquanto ferramentas para gestão do 

conhecimento. Considerando que, recentemente as interações virtuais entre 

pessoas e serviços sem qualquer relação anterior no mundo real têm experimentado 

um aumento exponencial com a disponibilidade de sites interativos online, incluindo 

as redes sociais. Essas plataformas interconectadas apresentam funcionalidades 

muito diversas, desde as conhecidas redes Facebook, Instagram ou Twitter, nas 

quais os indivíduos compartilham fotos e pensamentos com seus amigos e 

seguidores, até plataformas de e-commerce como Amazon ou E-bay; plataformas de 

crowd-sourcing para compartilhar conhecimento e experiência, como Wikipedia, 
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Slashdot ou Quora e redes de compartilhamento de instalações online, como UBER 

e BlaBlaCar para carros ou Airbnb para acomodação (KAYUMOVICH et al., 2019).  

Apesar da diversidade de comunidades online disponíveis, todas 

compartilham a característica comum de ter uma grande quantidade de usuários 

interagindo entre si sob uma identidade virtual. Esses canais emergentes de mídia 

social permitem que os usuários construam relações sociais explícitas ou implícitas, 

para alavancar a rede como uma vitrine mundial e assim, divulgar e compartilhar 

produtos, serviços, informações, opiniões e recomendações (ZAREIE et al., 2019).  

Conforme a tecnologia da internet cresceu nas últimas décadas, diferentes 

aspectos do estilo de vida humano foram afetados pelo mundo digital e, com isso, 

muitas atividades, como comunicação, comércio, divulgação de informações e 

propagação de notícias, assumiram novas concepções (KLEMM et al., 2012). Várias 

formas de redes sociais se tornaram populares entre diferentes classes da 

população. Os usuários ingressam em diferentes grupos dessas redes para se 

comunicar, divulgar, compartilhar dados ou trocar pontos de vista. Usuários e grupos 

são frequentemente vinculados em redes sociais com base em interesses ou 

atividades em comum (GONG et al., 2014). Grande número de usuários e rápida 

troca de informações entre eles tornou as redes sociais um poderoso meio de 

divulgação de informações. Essa característica tem levado diferentes empresas a 

utilizar essas redes como plataformas de marketing. Frequentemente, é impraticável 

interagir diretamente com todos os usuários, os quais geralmente tomam decisões 

de compra com base nas recomendações que recebem de seus amigos (KITSAK et 

al., 2010).  

Nesse sentido, as empresas têm as redes sociais como uma potente fonte de 

informação para as ações de marketing digital, especialmente as do ramo de 

turismo. Assim, o problema desta pesquisa consiste na seguinte pergunta: “De que 

forma as agências de viagens independentes, de Curitiba-PR e região metropolitana, 

utilizam as informações obtidas na rede social Instagram como fonte de informação 

para a gestão do conhecimento?”. 

Tendo em vista tais considerações e o cenário apresentado, este trabalho 

envolve a análise das redes sociais e o comportamento das agências de viagens 

independentes de Curitiba-PR e região metropolitana, frente à utilização do 

Instagram como ferramenta na coleta de dados, a fim de obter informações que 

possam ser utilizadas como estratégia através da gestão do conhecimento. Têm-se 
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como agências de viagens independentes agências de pequeno, médio ou grande 

porte que atuam com completa autonomia no mercado e não fazem partem de 

nenhuma rede de franquias. 

Nesse contexto, objetivo geral da pesquisa consiste em analisar como as 

informações obtidas por meio da rede social Instagram são utilizadas, pelas 

agências de viagens independentes de Curitiba-PR e região metropolitana, no 

âmbito da gestão do conhecimento. 

Foram estabelecidos quatro objetivos específicos: A) Reconhecer a relação 

entre informações de redes sociais e gestão do conhecimento. B) Identificar a 

utilização do Instagram, enquanto rede social, por parte das agências de viagens 

independentes de Curitiba-PR e região metropolitana. C) Verificar se as agências de 

viagens independentes de Curitiba-PR e região metropolitana utilizam a rede social 

Instagram para obtenção de informações e criação de estratégias baseadas na 

gestão do conhecimento. D) Compreender a relação entre as agências de viagens e 

seus clientes no Instagram, ressaltando a importância desta rede social para o seu 

marketing digital.  

Ademais, ao observar que o mundo digital está transformando a comunicação 

e interatividade entre mercado e consumidores nota-se também o crescente uso das 

redes sociais, as quais se tornaram parte do cotidiano e têm colaborado para esta 

transformação, estando presentes inclusive no meio empresarial como potentes 

ferramentas de marketing digital. No setor do turismo, o uso das redes sociais tem 

sido recorrente e de acordo com Guerra (2014) podem servir como fonte de 

informação para o usuário na escolha de um destino pois, diante de seus olhos há 

ferramentas digitais e recursos tecnológicos que ampliam seus horizontes. O autor 

ressalta também que o emprego das redes sociais para “obtenção de informação e 

conhecimento para a decisão de viajar, trata-se também de um fenômeno bastante 

recente, e, consequentemente, pouco estudado” (GUERRA, 2014, p. 404).  

Buscando publicações nas bases de dados do Portal de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no 

Publicações de Turismo (PUBTUR) e na Base da Dados Referencial de Artigos de 

Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI), constatou-se que o estudo do uso 

das redes sociais pelas agências de viagens de fato ainda é pouco explorado. 

Somente alguns dos artigos recuperados tinham como objetivo analisar o 

desempenho das redes sociais utilizadas pelas agências de viagens como um canal 
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de divulgação, não havendo nenhum com o objetivo de verificar como as agências 

de viagens utilizam os dados obtidos através das redes sociais no âmbito da gestão 

do conhecimento. Esta revisão sistemática é apresentada de forma detalhada no 

capítulo 4. Para Recuero (2009), as redes sociais são agrupamentos complexos 

formados por interações sociais sustentadas nas tecnologias digitais de 

comunicação. Dessa forma, além de integrar fornecedores e consumidores, o 

conteúdo gerado nas redes sociais tem a capacidade de informar, orientar e facilitar 

o processo de tomada de decisão de gestão. 

 Neste contexto, escolha do Instagram se deu pela atuação profissional da 

autora, ao observar o crescente número de contas novas de agências de viagens. 

Além disso, houve também a análise de recente estudo realizado pela empresa 

Kepios, que, em parceria com as empresas We are Social e Hootsuite (2020) 

elabora desde 2011 relatórios de dados sobre tendências digitais e comportamento 

online a nível mundial. Segundo a empresa, esses relatórios se tornaram um recurso 

padrão do setor para profissionais de marketing do mundo todo, informando 

executivos seniores de milhares de empresas, incluindo Google, Apple, Facebook, 

Amazon, Netlix e Tencent (KEPIOS, 2021). O principal estudo da empresa é o 

Global Digital Overview, o qual atinge leitores em mais de 230 países ao redor do 

mundo (KEPIOS, 2021) e foi utilizado nesta pesquisa. Em 2020, o estudo de Global 

Digital Overview constatou que o Instagram é a sexta rede social mais utilizada no 

mundo e a quarta mais utilizada no Brasil. O estudo aponta também que as 

principais razões pela qual as empresas utilizam as redes sociais são: compartilhar 

atualizações gerais com o público (58,5%), se comunicar diretamente com seus 

clientes (57,8%), compartilhar mensagens de marketing (53,4%), ler sobre as 

notícias (44,7%), acompanhar o que outras empresas estão fazendo (44%) e vender 

(37,7%).  Além disso, é possível descrever o Instagram como a rede social que 

nasceu para compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários e, 

considerando a intangibilidade do produto turístico (MIDDLETON e CLARKE, 2001), 

que faz com que destinos, atrativos e serviços sejam promovidos por meio de 

fotografias e imagens, torna esta ferramenta grande aliada na divulgação de 

destinos e, consequentemente, de geração de informações para agências de 

viagens. 

Assim, é necessário verificar se é possível obter informações por meio do 

Instagram que possam ajudar as agências de viagens a traçar o perfil do seu cliente 
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a fim de conhecê-los melhor, e assim gerar conhecimento interno para subsidiar a 

criação de estratégias de gestão mais assertivas. Desta forma, o presente estudo 

aborda as agências de viagens independentes do município de Curitiba-PR e região 

metropolitana em relação ao emprego específico da rede social Instagram. Tais 

escolhas de pesquisa se justificam também porque Curitiba-PR se caracteriza como 

principal polo emissor de turistas para o Paraná (PARANÁ TURISMO, 2018), possui 

PIB per capita de R$ 44.384,92 (IBGE, 2017) e é a 5ª cidade mais economicamente 

ativa do Brasil. Na outra ponta do estudo, considerando o Instagram, de acordo com 

a pesquisa Social Media Trends 2019 da empresa brasileira Rock Content, é a rede 

social que mais impacta as estratégias de marketing das empresas, o que a tornou 

uma importante plataforma comercial. (ROCK CONTENT, 2019). De tal modo, essa 

pesquisa se justifica no tocante à elucidação da metodologia de uso das redes 

sociais pelas agências de viagens independentes da cidade de Curitiba-PR e região 

metropolitana, a fim de entender como as informações geradas no Instagram podem 

contribuir para a geração do conhecimento. 

Ademais, o interesse da pesquisadora pelo tema surgiu da relação comercial 

ativa que possui com as agências de viagens de Curitiba-PR e região metropolitana, 

considerando seis anos de atuação na área comercial e da verificação de uma 

possível contribuição significativa sobre o uso das redes sociais para as vendas e 

aquisição de clientes. O tema tornou-se interessante, especialmente pela vivência 

atual da era digital, na qual as pessoas estão cercadas pelas tecnologias. Desta 

forma, a presente pesquisa, do ponto de vista aplicado, contribui para que as 

agências de viagens possam compreender as possibilidades do conhecimento 

gerado nas redes sociais para o cotidiano de seus negócios. Do ponto de vista 

teórico, promove uma reflexão sobre o uso de tecnologia no setor de turismo em 

interface com a gestão do conhecimento. 

Este trabalho está dividido em cinco seções: introdução; revisão de literatura; 

procedimentos metodológicos; resultados da pesquisa e discussão e considerações 

finais. Esse primeiro capítulo de Introdução apresenta, brevemente, o tema e sua 

relevância no contexto social, bem como, o problema de pesquisa, os objetivos 

estabelecidos e a justificativa. Já o segundo apresenta uma revisão de literatura 

acerca das marketing digital, redes sociais e cocriação de valor, e suas relações 

com o turismo a partir da tecnologia e das agências de viagens. Em sequência, o 

terceiro capítulo apresenta a gestão da informação e do conhecimento relacionando 
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o Instagram como fonte de informação. O quarto capítulo apresenta a metodologia 

com o tipo de estudo, o universo e a amostra pesquisada e os procedimentos 

empregados. O quinto capítulo traz os resultados e discussões e por fim, tem-se as 

considerações finais, as referências utilizadas, seguidas do apêndice, que apresenta 

os instrumentos de pesquisa. 
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2 MARKETING DIGITAL E COCRIACÃO DE VALOR NAS AGÊNCIAS DE 
VIAGENS 

Este primeiro capítulo de referencial teórico tem o propósito de discutir os 

aspectos de transformação mais relevantes trazidos pela internet no âmbito do 

marketing, passando pelas redes sociais e revisitando a relação das agências de 

viagens com a tecnologia. 

 

2.1 MARKETING DIGITAL 

 

As redes sociais se fortaleceram e se estabilizaram como espaços de 

interação e são tidas atualmente como uma das principais formas de comunicação 

entre empresas e consumidores. Por via do marketing, nas redes sociais é possível 

mostrar produtos e serviços de forma dinâmica e detalhada, desfrutando também da 

aproximação com o consumidor. 

Kabani (2010, p. 1) afirma que, antes do advento da internet, existiam três 

principais formas de se realizar o marketing tradicional (ou offline marketing), sendo 

através de impressões (jornais, revistas, páginas amarelas, posters, outdoors), TV e 

rádio. A autora afirma que o marketing tradicional funcionou bem por vários anos, 

por três razões: o marketing era uma via de mão única, pois somente as companhias 

falavam com os consumidores e não havia uma forma dos consumidores se 

comunicarem com a companhia. As pessoas tinham hábitos e costumes parecidos, 

então era ‘fácil’ para as companhias atingirem os consumidores, pois sabiam 

exatamente quem eram, onde estavam e o que queriam. E, por último, as pessoas 

acreditavam no que os apresentadores de televisão falavam, enquanto hoje os 

consumidores são mais atentos, olham e deixam comentários, além de optarem por 

alternativas como o uso de versões teste (KABANI, 2010).  

Para Maso (2010), o marketing tradicional pode ser visto como um forte 

instrumento, capaz de exercer influências sociais e culturais que transcendem 

fronteiras, provocando efeitos profundos sobre a sociedade. Também afirma que o 

marketing digital veio para transcender essas fronteiras de forma ainda mais rápida 

e global. Da mesma forma, Kabani (2010) afirma que a internet abriu o caminho do 

marketing tradicional para o marketing digital, o qual se aproveita da internet para 

passar a mensagem de uma forma infinitamente abrangente.  
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Entretanto, o uso da internet trouxe mudanças na forma como as pessoas 

vivem, trabalham e se divertem. No campo do turismo e do marketing, isso também 

é uma realidade. O número de pessoas que reservam viagens, alojamento e outros 

produtos e serviços turísticos online vem crescendo e, quando não compram online, 

pelo menos pesquisam online informações sobre o destino. Por esse motivo, a 

internet pode ser considerada um ponto de encontro entre turistas e operadores 

turísticos e tem influência no processo de decisão dos turistas (CHEN et al., 2016). 

Para Want et al. (2015, p. 28), “a Internet convencional provou ser valiosa em quase 

todos os empreendimentos, dando às pessoas a capacidade de interagir com 

informações e serviços globais”, de certo modo democratizando este processo. 

Assim, a internet passou a ser o canal onde os consumidores buscam 

informações, fazem suas compras e opinam sobre produtos e serviços turísticos. É 

um local que dá às empresas a chance de competir globalmente, e se apresenta 

como um canal de promoção em crescimento para companhias que investem em 

ferramentas de marketing digital para impulsionar sua publicidade e para melhorar a 

relação com os clientes. Na opinião de Marques (2011), a internet é um bom recurso 

para a empresa, pois permite explorar novas formas de negócio, promove uma 

comunicação direcionada e possibilita a interatividade com clientes, colaboradores e 

fornecedores. Afirma também que é uma ótima ferramenta para que as empresas 

consigam recolher dados sobre os clientes. Para Perinotto et al. (2018), a internet 

proporcionou ao turista acesso a amplas informações sobre seu objeto de turismo, 

portanto, suas ações estão cada vez mais pautadas na quantidade e qualidade dos 

materiais obtidos, sejam eles através das operadoras de turismo ou órgãos 

governamentais responsáveis pelo desenvolvimento turístico de uma região.  

Logo, o fácil aceso à internet e o uso das redes sociais como fonte de 

informação mudou e ainda está mudando a forma como as pessoas pesquisam e 

encontram referências. Essas plataformas proporcionam a produção colaborativa de 

troca de conhecimento sobre destinos e organizações que atuam neste setor.  

Uma característica importante das redes sociais é a estrutura de comunidade, 

ou seja, grupos de indivíduos com interações de alta densidade entre indivíduos do 

mesmo grupo e interações de densidade comparativamente baixa entre indivíduos 

de grupos diferentes. O processo de descoberta desses grupos é conhecido como 

detecção de comunidade e é uma tarefa de fundamental importância na análise de 

redes sociais (TANG et al., 2010). A detecção de comunidade frequentemente revela 
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propriedades mais profundas das redes e fornece percepções significativas da 

estrutura interna delas, bem como seus princípios de organização. Essa tarefa pode 

ser útil em muitas aplicações onde decisões de grupo são tomadas, por exemplo, 

multicast de uma mensagem de interesse ou recomendar um conjunto de produtos 

para uma comunidade (DESHMUKH et al., 2017).  

As pessoas são influenciadas pelas informações que estão disponíveis na 

internet, em particular informações expressas em comentários ou avaliações feitas 

por consumidores que são capazes de influenciar seu processo de tomada de 

decisão. Para Goldsmith (2015 apud ANDRADE et al., 2018, p. 34), “as redes 

sociais desempenham forte papel de influência entre os usuários a partir do 

momento em que elas permitem o compartilhamento de opiniões, atitudes, emoções 

e comportamentos”, fato que provoca desejos e motivações refletidas pelo que se é 

compartilhado. Ou seja, os comentários podem promover a ideia de confiança 

durante o processo de escolha de um destino turístico, pois as pessoas tendem a 

confiar nas avaliações postadas por outros usuários.  

Sendo assim, as informações obtidas através da internet, incluindo as redes 

sociais, podem ser úteis no setor do turismo, visto que representam uma fonte de 

informação sobre os turistas, o que permite compreender suas preferências bem 

como responder a essas preferências (LEUNG et al., 2013). Logo, as redes sociais 

podem estimular efetivamente os turistas a buscar e compartilhar experiências que 

funcionarão como mensagens publicitárias e ajudarão na formação de uma imagem-

alvo mais positiva. Portanto, desempenham um papel importante tanto para os 

destinos e agências de viagens, quanto para quem está buscando informação.  

No entanto, para efetivar o vínculo das agências de viagens com os 

potenciais clientes através da internet e redes sociais, é necessário que sejam 

realizadas estratégias de marketing digital.  

O marketing digital, por sua vez, refere-se à utilização de meios eletrônicos 

pelos profissionais de marketing para promover produtos ou serviços no mercado, 

com o objetivo principal de atrair clientes e permitir que eles interajam com a marca 

através dos meios digitais (YASMIN et al., 2015). Para Mandal et al. (2017), o 

marketing digital é a promoção de marcas, as quais utilizam todas as formas 

disponíveis de mídia digital de publicidade para atingir o segmento-alvo.  

Diferentes estudos apontam para a contribuição do marketing digital nos mais 

diversos ramos empresariais. Borges (2020, p. 29) afirma que o marketing digital 
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“tem alterado aspectos visíveis do mercado, conseguindo gerar oportunidades de 

alcance das empresas e marcas de forma ágil, efetiva, dinâmica e personalizada”. 

Além disso, principalmente pequenas e médias empresas podem se beneficiar do 

marketing digital, pois oferece a oportunidade de disputar de igual para igual com os 

grandes players competitivos (BORGES, 2020). 

No que diz respeito aos clientes, Yasmin et al. (2015) e Dinis et al. (2016) 

destacaram que existem muitas vantagens que o marketing digital pode trazer, tais 

como: manter-se atualizado com produtos ou serviços, maior engajamento, 

informações claras sobre produtos e serviços, comparação fácil com outros, 

compras 24 horas por dia e 7 dias por semana, compartilhamento de conteúdo dos 

produtos ou serviços, preço aparente e compra instantânea. No que se refere às 

informações claras de produtos e serviços, o consumidor consegue encontrar na 

internet dados abrangentes sobre o que está buscando e pode se basear nas 

informações encontradas para tomar a decisão de compra. Isso facilita o processo, 

evitando dúvidas e o desperdício de tempo com as explicações a respeito do 

produto e amplia as chances de venda por gerar o sentimento de estar tudo ‘ao seu 

alcance’. Na comparação fácil com outros produtos, não é necessário que visite 

vários pontos de vendas a fim de obter conhecimento sobre os produtos ou serviços. 

Também contribui para a decisão de compra que pode se dar por meio da avaliação 

de outros compradores anteriores ou mesmo pontuação em sites. As compras 

podem ser realizadas 24 horas por dia e 7 dias por semana, pois a internet está à 

disposição a qualquer hora do dia e não há restrição de tempo para quando o 

consumidor deseja comprar algo online. No compartilhamento de conteúdo dos 

produtos ou serviços, o marketing digital dá a chance de compartilhar o conteúdo 

sobre produtos ou serviços aos outros. Utilizando a mídia digital, pode-se facilmente 

transferir e obter informações sobre as características do produto ou serviços para 

terceiros. E, por último, sobre preço aparente e compra instantânea, as empresas 

podem mostrar os preços de seus produtos e serviços de forma clara e transparente 

aos consumidores. Podendo alterá-los a qualquer momento e fornecer ofertas 

especiais, deixando os clientes sempre informados (YASMIN et al., 2015). 

Shimp e Crescitelli (2012) também elaboraram um estudo, no qual 

apresentam diferentes vantagens referentes ao marketing digital, em comparação ao 

apresentado por Yasmin et al. (2015). Ramos (2019) faz uma análise deste estudo 

ajustando algumas vantagens que, segundo ele, são: maior agilidade na propagação 
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da informação sem a necessidade de realizar grandes investimentos de tempo, 

baixo custo para veicular e atualizar a propaganda na internet, diversas formas de 

mensurar resultados, como cálculo da receita de vendas e o custo por clique, alto 

grau de personalização, onde é possível que os clientes recebam informações e 

tratamento diferenciado de acordo com suas características e preferências 

individuais, informações sobre os clientes podem ser obtidas facilmente por meio de 

diversas tecnologias, distribuição irrestrita da informação, onde não há limites 

geográficos ou temporais e aumento constante do número de usuários. Faustino 

(2019), também indica cinco outras vantagens sobre o uso do marketing digital nas 

empresas, sendo elas: segmentação de público-alvo, onde as campanhas são 

direcionadas à um público especifico, análise de dados em tempo real, onde é 

possível realizar a métrica de pessoas que interagem com a mensagem, que 

compraram o produto ou manifestaram algum tipo de interesse, custo menor e mais 

assertivo, interação com o público em tempo real através de comentários e 

compartilhamento de conteúdo e agilidade na implantação de campanhas, onde é 

possível criar e editar as campanhas mais rapidamente e entregar melhores 

resultados, além de permitir a criação de anúncios em poucos minutos. Dessa 

maneira, para Yasmin et al. (2015), as tecnologias do marketing digital permitem aos 

consumidores estarem sempre atualizados com as informações da empresa, sejam 

estas relacionadas aos produtos ou aos serviços, ou seja, os clientes podem 

acessar à internet a qualquer hora e em qualquer lugar e as empresas podem 

continuamente atualizar informações. As autoras ainda afirmam que, no que diz 

respeito ao engajamento, os consumidores podem se envolver com diversas 

atividades da empresa, como visitar o site, ler informações sobre produtos ou 

serviços, realizar comprar online e fornecer feedbacks. Portanto, o marketing digital 

em conjunto com a atualização dos clientes fortalece os vínculos por meio da 

manutenção do interesse do público-alvo.  

Por outro lado, Junior e Daolio (2017) levantam algumas desvantagens sobre 

o uso do marketing digital no que se refere à divulgação em websites, sendo elas: 

alto custo, por conta da criação e manutenção que websites necessitam na 

contratação de hardwares, profissionais ou empresas especializadas neste tipo de 

trabalho. Também citam a busca por informações e compra realizada diretamente 

em loja física, ou seja, muitos consumidores podem apenas buscar referências de 

produto e efetivar a compra em uma loja. Outro ponto levantado pelos autores é a 
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vulnerabilidade, devido a sites fraudulentos que são extremamente semelhantes aos 

originais e acabam por ‘enganar’ os consumidores. Os autores indicam como 

desvantagem ainda, o fator humano, que é o responsável pela comunicação nas 

redes sociais ou manutenção dos sites e páginas e também o responsável por estar 

em contato com o cliente.  Por último, os autores afirmam que é preciso ter certo 

cuidado com a tecnologia escolhida, pois se a escolha for por uma de baixa 

qualidade pode haver problemas no site, como página muito carregada ou 

problemas ao selecionar ícones, caso isso ocorra, pode haver um desapontamento 

no consumidor fazendo com que este nunca mais retorne à página (JUNIOR e 

DAOLIO, 2017). No turismo, dentre as desvantagens apresentadas, o maior desafio 

a ser superado pelos agentes de viagens é da compra online versus compra offline 

pois, muitas vezes o consumidor busca a informação na loja física e acaba 

efetuando a compra de forma online, muitas vezes porque encontrou um preço 

melhor na internet. 

Ramos (2010) informa que surgiram alguns sites que recorreram aos 

sistemas de informação turísticos, cuja proposta não é a venda ou compra, mas sim 

a divulgação da informação turística, que é complementar ao processo de compra 

Surgiram sites que permitem o planejamento de uma viagem, a consulta de 
itinerários e apresentam conselhos para os viajantes, e possibilitam a 
partilha das emoções e experiências já vividas pelos turistas. Estes sites 
têm capacitado os viajantes com mais conhecimento no momento em que 
escolhem um hotel ou um destino em detrimento de outro, uma vez que 
concedem acesso a informações, avaliações e opiniões de outros turistas, 
sobre um destino ou uma cadeia hoteleira, de acordo com as experiências 
ocorridas no momento de consumo de um produto turístico (RAMOS, 2010, 
p.109). 

Sendo assim, a internet e o marketing digital permitiram aos profissionais do 

turismo apresentar seus produtos de forma diferenciada, e aos turistas a 

oportunidade de escolher as características das suas viagens de acordo com suas 

preferências (RAMOS, 2010). 

Neste contexto, Borges (2020) traz um estudo de 2018 da empresa BBM 

marketing que mostra alguns dados sobre o impacto positivo do marketing digital, 

apresentando que 71% dos internautas já fizeram compras após abrirem um e-mail 

marketing, 87% dos brasileiros têm conta em alguma rede social e 15% as utilizam 

para fazer negócios. Quem investe em marketing digital tem um aumento no 

faturamento de 18% anualmente. Além disso, 33% das mulheres preferem usar a 

internet a assistir TV; 70% das pessoas utilizam a internet para se comunicar com 
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outra marca; o brasileiro pesquisa cerca de 3 vezes antes de fechar uma compra; e 

94% das pessoas compram ou já compraram na internet.  

De acordo com Yasmin et al. (2015), o marketing digital tem sete elementos 

que são: publicidade online, marketing por e-mail, marketing em mídia social, 

mensagens de texto, marketing de afiliados, otimização de mecanismos de pesquisa 

e pagamento por clique. A publicidade online se dá por meio do envio em série de 

anúncios elaborados a fim de atingir o público-alvo, especialmente por meio de 

algoritmos que os geram com base nas últimas buscas da pessoa. O marketing por 

e-mail é uma propaganda mais formal para empresas que gostam de manter sua 

impessoalidade e é projetado para envios automáticos também. Marketing em mídia 

social se refere aos trabalhos mais dinâmicos para promoção do produto, 

geralmente associado a vídeos para exibição em meios de comunicação como 

canais de televisão. Ainda de acordo com a autora, as mensagens de texto como 

marketing digital tem perdido força nos últimos anos devido ao menor uso das 

pessoas com esse tipo de comunicação, uma vez que muitas migraram para 

aplicativos de mensagens instantâneas, como WhatsApp. Contudo, seguem sendo 

usadas especialmente por bancos e algumas lojas (YASMIN et al, 2015).  

Em 2018, Bala e Verma (2018) fizeram uma revisão crítica do marketing 

digital para identificar as tendências atuais e futuras de marketing para a Índia. O 

estudo descobriu que há uma mudança radical em direção à digitalização, na qual 

os consumidores procuram e pesquisam mais na Internet para encontrar as 

melhores ofertas. Além disso, Bala e Verma (2018) argumentaram que saber quais 

sites de mídia social o mercado-alvo de uma empresa utiliza é outro fator importante 

para garantir o sucesso do marketing digital. 

As estratégias de marketing digital no turismo devem procurar despertar no 

consumidor / turista o desejo de buscar mais informações sobre o destino turístico, 

bem como as experiências que esse destino pode proporcionar a ele, com o objetivo 

principal de inspirá-lo a visitá-lo (KAH et al., 2010). Portanto, a conexão emocional 

do turista com o destino é apontada como desejável e recomendável na era do 

turismo de experiências (WU et al., 2016).  

Nesse contexto, a utilização das redes sociais e sites na área do turismo são 

relevantes, pois os turistas valorizam os conteúdos ali apresentados. Além disso, 

podem ter impacto na tomada de decisão dos turistas e na escolha do destino. Um 

estudo da Evergage, de 2020, mostrou que neste ano, a maior parte dos 
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profissionais de marketing acreditam que o fator que mais impacta a decisão de 

escolha do consumidor é a personalização do atendimento, indicando que o 

atendimento personalizado tem impacto no avanço do relacionamento com o cliente. 

De forma online, o e-mail continua sendo o canal mais personalizado (78%), seguido 

por website (56%), pessoalmente (43%), publicidade online (33%), mídia social 

(32%), aplicativo de celular (31%), call center (27%) e web app (20%) (EVERGAGE, 

2020). Sendo assim, o e-mail também está presente no dia a dia dos consumidores 

do turismo. Esta também é uma ferramenta de marketing digital e, permite uma 

comunicação ativa com os clientes, mantendo um contato frequente com eles. O e-

mail permite a comunicação personalizada para o envio de informações a potenciais 

consumidores, razão pelo qual é utilizado como ferramenta de marketing (REIMERS 

et al., 2016). 

Entretanto, no âmbito das redes sociais, o marketing digital encontra um 

espaço direto de trocas com os consumidores, a partir das interações oriundas dos 

comentários deixados por estes. As possibilidades deste processo podem vir a ser 

uma fonte de informação importante para as empresas, levando à próxima seção, na 

qual se discute a cocriação de valor. 

 

2.2 COCRIAÇÃO DE VALOR E O INSTAGRAM 

 

Desse modo, no âmbito da internet, o mercado do turismo é altamente 

influenciável pelo marketing digital e pelos comentários dos usuários de redes 

sociais. Estes comentários podem ser utilizados como um canal interativo em tempo 

real que co-criam valores com os consumidores e desenvolvem um envolvimento 

autêntico (SARMAH et al., 2018). As marcas contam cada vez mais com as 

comunidades online para se envolver na cocriação digital. Isso os ajuda a melhorar o 

suporte ao cliente, se envolver em relacionamentos significativos com os clientes e 

desenvolver ideias inovadoras de desenvolvimento de produtos e serviços (ZHANG 

et al., 2018).  

Assim, considerando que a cocriação de valor nas redes sociais é gerada a 

partir dos comentários dos usuários, o atendimento personalizado e a cocriação de 

valor poderão ocorrer através do website (se permitir comentários), bem como por 

meio da rede social. Entretanto, para Amado (2017), a cocriação de valor faz parte 

de uma nova lógica, que surge em contraponto à lógica dominante (baseada na 
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troca de bens) e a prática do marketing desde os anos 1950. Ainda para o autor, ao 

passo que a lógica centrada na troca de bens enxerga o marketing como uma 

atividade de tomada de decisão e entende o produto como criador de valor, a lógica 

de serviço dominante (nova lógica) está focada no relacionamento — ou interações 

repetidas — estabelecido entre os elementos da organização e os seus clientes, de 

forma que o produto e os usuários são coprodutores de valor (AMADO, 2017, p. 43). 

Esse processo é algo que tem sido destacado na literatura de serviços e 

turismo muito antes do surgimento da lógica dominante de serviço e cocriação na 

literatura de marketing. Sob a lógica de serviço dominante, é possível explicar que a 

indústria do turismo é um ecossistema de serviços. Nele, atores são integradores de 

recursos conectados por arranjos institucionais compartilhados e a criação de valor 

mútuo se dá por meio de troca de serviços (VARGO et al., 2016).  

O grau de cocriação está relacionado positivamente às avaliações dos 

clientes sobre novos serviços e tem relação positiva com a disposição de pagar. No 

entanto, há escassez de pesquisas sobre o papel da cocriação de valor como um 

antecedente da disposição de se envolver no comportamento de cidadania do 

cliente (TU et al., 2018). 

O engajamento está associado à cocriação de valor de um negócio ou 

produto e é um processo de complexa obtenção. Nesse sentido, o valor é 

compreendido como um serviço dinâmico, situacional, ou seja, - construção 

fenomenológica que emerge quando os clientes usam, experenciam ou 

personalizam propostas de valor em sua própria experiência e contextos (VARGO et 

al., 2016). Para Ranjan e Read (2014), a cocriação de valor propõem três 

dimensões: experiência, relacionamento e personalização. A experiência está 

relacionada à preferência psíquica, cognitiva e afetiva dos consumidores pelo 

artefato de produtos/serviços. A personalização ocorre quando o valor for 

contingente às características individuais e o relacionamento se manifesta na forma 

de colaboração, engajamento e reciprocidade. Abordagens analíticas de texto para 

uma grande quantidade de avaliações de consumidores demonstram a associação 

entre a experiência do hóspede e a satisfação, sugerindo que esses dois domínios 

do comportamento estão inerentemente conectados (XIANG et al., 2015). 

 No contexto do turismo e da hospitalidade, as percepções teóricas confirmam 

a importância da cocriação de valor. O papel da cocriação de valor é considerado 

crítico e complexo no contexto do turismo e da hospitalidade (RIHOVA et al., 
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2018). Isso ocorre porque a cocriação de valor existe antes, durante e depois da 

viagem e adota um formato social interativo (por exemplo, com outros convidados, 

funcionários da linha de frente, gerentes, membros da família). O grau de cocriação 

tem uma relação positiva com as avaliações dos clientes sobre novos serviços e 

influencia positivamente sua disposição a pagar (TU et al., 2018). O capital 

psicológico positivo dos funcionários está relacionado à cocriação de valor e a 

informação e a participação emocional dos clientes nos serviços estão relacionadas 

ao comportamento inovador dos funcionários (STAMOLAMPROS et al., 2019). 

A investigação da cocriação no nível do destino oferece insights 

interessantes, gerando o senso de propriedade e empoderamento para a 

comunidade. Ross, Saxena, Correia e Deutz (2017) enfatizam a importância da 

perspectiva de cocriação para criar experiências turísticas criativas memoráveis, 

utilizando o patrimônio arqueológico. Sobre as experiências turísticas memoráveis 

(Memorable Tourism Experience, ou MTE) o conceito se refere à lembrança dos 

visitantes de sentimentos e emoções vividos durante uma atividade específica (LEE, 

2015 apud COELHO, 2017).  

Outros estudos se concentram no papel da cocriação na autenticidade de 

festivais de música e locais históricos ou a importância da cocriação em 

experiências de turismo criativo semelhantes (BRYCE et al., 2017; TAN et al., 2013). 

Também de acordo com Richards (2011 apud COELHO, 2017), o turismo criativo dá 

a oportunidade aos turistas de desenvolverem suas aptidões e habilidades por meio 

da participação ativa em experiências de aprendizado as quais são representativas 

no destino visitado.  

Dessa maneira, tanto as informações e opções de destino quanto as 

estratégias de marketing digital estão hospedadas na internet, e são acessadas por 

meio dos mais diversos dispositivos que os turistas possuem que sejam capazes de 

se conectar à internet. Hoje em dia, quase todo turista tem smartphone e usam-no 

para fazer reservas de hotéis, comprar passagens aéreas, pesquisar informações 

sobre o destino e outras atividades de viagem. Além disso, os dispositivos móveis 

são capazes de melhorar as transações e servir de guias, mesmo quando o turista 

está no destino. Portanto, o uso de smartphones e outros dispositivos móveis ocorre 

antes e durante a viagem (NO et al., 2014). Nos dispositivos com internet, a 

veiculação do marketing pode se dar por diversos meios digitais, dentre os quais as 

redes sociais, websites e campanhas de e-mail. 
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Levando em conta as discussões realizadas, é possível afirmar que o uso do 

marketing digital e a cocriação de valor permitem um contato mais próximo entre 

empresa e cliente, o que torna a relação mais presente no dia a dia. Tal contexto 

muitas vezes acontece por meio das redes sociais, as quais são base de muitos 

fenômenos complexos envolvendo interações de pares entre entidades. No turismo, 

as redes sociais têm desempenhado um papel importante na promoção dos 

destinos, pois os usuários utilizam de imagens e vídeos para promover um destino 

ou simplesmente compartilham com seu círculo social online suas experiências. 

(ALVES et al., 2010). A partir do compartilhamento destas informações e 

experiências, é possível que a agência realize a análise das características e 

Bolotaeva e Cata (2010) já afirmavam na década passada que, nas redes sociais, as 

empresas podem coletar o feedback dos consumidores, estabelecer uma presença 

de marca, ou, talvez, somente observar a maneira que suas marcas são discutidas e 

percebidas pelos clientes. De forma complementar, Madeira et al. (2009, p. 4), sob 

ponto de vista amplo, trazem as redes sociais como sendo uma “forma de 

relacionamento online entre pessoas que interagem, compartilham ideias sobre 

temas escolhidos e, consequentemente, influenciam-se mutuamente ao ler as 

opiniões dos “parceiros” que utilizam as mesmas redes”.  

Nesse contexto, é possível observar que possuem um potencial de 

colaboração relevante para o mercado, onde as informações podem ser usufruídas 

por qualquer usuário que tenha interesse no assunto. Este, por sua vez, terá acesso 

a diversas percepções e pontos de vista, que poderão auxiliá-lo na tomada de 

decisão na escolha de um destino ou produto turístico. Assim, as empresas e 

instituições que estão por trás das redes sociais terão a possibilidade de conhecer 

melhor seu público-alvo, construir e analisar a visão que os usuários têm sobre elas, 

possibilitando criar um relacionamento mais estreito com o consumidor e ser mais 

assertivo na promoção do destino, já que boa parte do conteúdo principal costuma 

ser criado pelos próprios usuários (MADEIRA e GALLUCCI, 2009).  

Para Recuero (2009), as redes sociais são um conjunto de atores (pessoas, 

instituições ou grupos) e suas relações (interações ou laços sociais), ou seja, são 

redes que possibilitam a conexão e interligam pessoas com interesses em comum. 

Diversos exemplos de redes sociais podem ser dados: a própria internet, redes 

sociais online como Facebook ou Twitter, comunicações por celular, hiperlinks em 

blogs e, nos últimos anos, as Redes Sociais (SN – Social Network) têm recebido 
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atenção significativa devido à sua crescente importância e popularidade (EASLEY et 

al., 2010).  

Kabani (2010 p. 63) afirma que “as pessoas optam por utilizar as redes 

sociais não para comprar coisas, mas sim para se expressar e somente após de 

expressarem a elas mesmas, é que vem a necessidade de se conectar com os 

outros”. Nesse contexto, com a rápida expansão da web, há um grande crescimento 

nas interações dos usuários online. As pessoas estendem sua vida social de 

maneira sem precedentes, pois é muito mais fácil encontrar amigos online com 

interesses semelhantes. Essas redes sociais têm padrões e propriedades 

interessantes, que deram origem ao campo muito ativo da Análise de Redes 

Sociais (ARS). O objetivo principal é compreender a relação entre os atores 

envolvidos em uma interação, explorando as teorias de redes para diversos fins 

úteis (CREUSEFOND et al., 2016).  

A maioria das redes sociais evolui com o tempo, impulsionada pelas 

atividades e afiliações compartilhadas de seus membros. Os amigos que fazem, os 

grupos que entram e as páginas que os usuários dão ‘likes’, são as ramificações da 

criação e re-criação da identidade básica do usuário (KABANI, 2010). Uma rede 

dinâmica é um tipo especial de redes complexas em evolução, nas quais as 

mudanças ocorrem ao longo do tempo (QIU et al., 2010). Essas mudanças 

acontecem quando novos membros ingressam na rede, os existentes saem dela ou 

quando membros existentes estabelecem uma nova relação ou encerram uma 

existente ao longo do tempo. Essas mudanças parecem ter pouco efeito na estrutura 

da rede como um todo. No entanto, eles podem levar a transformações significativas 

na estrutura da comunidade. Isso levanta uma necessidade natural de 

reidentificação da estrutura da comunidade ao longo do tempo. As mudanças 

rápidas e imprevisíveis da rede social dinâmica tornam este problema extremamente 

interessante, mas desafiador. (KAYUMOVICH et al., 2020). 

Para Alves (2011), as redes sociais estão sendo utilizadas para  

[...] propagar a informação de forma multidirecional, diferentemente de 
sistemas institucionais ou propagandas tradicionais, que difundem a 
informação de forma unilateral. E é esta característica dos fluxos de 
informação que permite uma abordagem diferenciada por parte das 
empresas, aproximando as relações com os consumidores (ALVES, 2011, 
p. 68).  
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Sendo assim, as agências de viagens podem utilizar das redes sociais para 

se aproximar cada vez mais do consumidor, pois, devido ao caráter intangível do 

turismo, a rede social digital pode ser utilizada como um meio de comunicação 

eficiente para mostrar visualmente os destinos através de fotografias e vídeos. As 

redes sociais também são locais onde os consumidores publicam fotos, vídeos e 

opiniões sobre produtos e serviços turísticos. Este tipo de conteúdo gerado pelos 

turistas pode ser definido como e-WOM (Word Of Mouth eletrônico). A fusão de 

conceitos entre mídia social e e-WOM levanta o conceito de mídia social boca a 

boca, ou apenas e-WOM (ZENG et al., 2014). Para Ramos (2010, p.109), na 

atualidade o melhor meio de publicidade passou a ser efetuado “link-a-link” em lugar 

do tradicional “boca-a-boca”. Por isso, as resenhas de turistas online, referenciadas 

na literatura como e-WOM, podem ser vistas como importantes para o processo de 

formação da imagem de destinos turísticos (ABUBAKAR et al., 2016). Tal imagem é 

definida como a soma de crenças, ideias e impressões que uma pessoa tem de um 

destino. De acordo com Martín-Santana et al. (2017), a imagem de destino pode ser 

influenciada por fontes primárias e secundárias de informação. Em conformidade 

com essas informações, propõe-se que a imagem do destino pode ser influenciada 

pela utilidade percebida pelos turistas das ferramentas de marketing digital, como 

site, e-mail, dispositivos móveis, reservas e e-WOM. Então, é nesse momento que, 

apesar de ser virtual, ocorre o contato mais íntimo entre consumidores e empresas 

(ALVES et al., 2017). 

Já no final do século passado, Buhallis (1998) indicava que a promoção do 

turismo depende exclusivamente de representações e descrições justamente por ser 

uma área completamente intangível. Nesse contexto, o presente estudo tem foco na 

rede social Instagram, aplicativo de compartilhamento de fotos e vídeos criado pelos 

engenheiros de programação Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger. Em 2020, o 

aplicativo completou 10 anos e tem como slogan: “Aproximando você das pessoas e 

das coisas que ama” (INSTAGRAM, 2020).  

Por ser um aplicativo de compartilhamento de fotos e vídeos, pode ser 

utilizado em prol das agências de viagens, visto que a imagem dos destinos pode 

ser utilizada como um instrumento para que se atraia um maior número de visitantes 

(MANOSSO, BIZINELLI e GÂNDARA, 2013), bem como uma ferramenta de 

informação acerca dos clientes que se dispõe a interagir com a imagem do destino 
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e/ou o perfil da agência. Segundo o próprio site do Instagram, 90% das contas 

seguem uma empresa (INSTAGRAM , 2020). De acordo com Piza (2012), 

[...] o Instagram surgiu para o público no dia 6 de outubro de 2010. Foi 
desenvolvido pelos engenheiros de programação Kevin Systrom e o 
brasileiro Mike Krieger, cuja intenção, segundo os próprios, era resgatar a 
nostalgia do instantâneo, cunhada ao longo de vários anos pelas clássicas 
Polaroids, câmeras fotográficas de file, cujas fotos revelavam-se no ato do 
disparo (PIZA, 2012, p. 14).  

Desde então, a ferramenta vem sendo utilizada mundialmente, tendo um 

grande número de usuários registrados no Brasil. Segundo dados da própria 

plataforma, o Instagram já soma mais de 1 bilhão de usuários, sendo que em torno 

de 500 milhões estão ativos diariamente, usando também os stories para 

visualização de conteúdo (INSTAGRAM, 2020). Dentre esses usuários, 80% 

seguem alguma conta comercial no Instagram, dentre as mais de 25 milhões de 

contas empresariais existentes. O público-alvo é principalmente composto por 

mulheres com idade entre 18 e 35 anos (OMNICORE, 2020).  

Segundo Fontenele e Matos (2014), a imagem dos lugares, entre outras 

coisas, provoca no homem a necessidade de conhecê-los de perto e com mais 

desprendimento. Ainda de acordo com os autores 

Promover a imagem de um lugar turístico através da fotografia, além de ser 
uma importante estratégia de divulgação (marketing turístico), também 
implica transferência de informação. É preciso dizer que a transmissão 
desse conhecimento (informação) está condicionada à fidedignidade 
representativa das imagens fotografadas. Aspectos antropológicos, 
ambientais, culturais e sociais devem ser preservados em sua essência na 
fotografia, para que a imagem do lugar seja legitimamente associada à sua 
própria realidade. A representação fotográfica de um lugar, quando não 
coincidente com a sua imagem real, pode afugentar o turista ou frustrá-lo 
definitivamente (FONTENELE e MATOS, 2014, p. 68). 

Sendo assim, o Instagram tem muito a contribuir com o turismo, visto que é 

possível observar a realidade do local através de fotos e vídeos com perspectivas de 

diferentes usuários, com diferentes personalidades e diferentes objetivos de viagem. 

Estes usuários acabam por utilizar imagens e vídeos para promover um destino, e 

esta promoção acaba ocorrendo mesmo sem a real intenção de promover o local, 

mas com o objetivo de promover um status social ou simplesmente pelo prazer de 

compartilhar com seu círculo social online suas experiências. 

Contudo, antes de agregar ao cotidiano das agências, a transformação digital 

já estava em curso nesse mercado, de forma que as agências podem ser 
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consideradas pioneiras na relação entre turismo e tecnologia, conforme discutido no 

próximo subcapítulo.  

2.3 TECNOLOGIA E AGÊNCIAS DE VIAGEM 

Para compreender melhor o papel das tecnologias e meios digitais presentes 

no setor, é necessário partir de uma abordagem que englobe os aspectos relativos 

ao surgimento da sociedade da informação na era da revolução digital e as 

implicações da globalização e das novas tecnologias que podem ser aplicadas na 

área (BEZERRA et al., 2012). 

Este contato, cada vez mais próximo, só é possível em virtude do surgimento 

da Sociedade da Informação, que corresponde à sociedade atual, onde as pessoas 

passaram a ter fácil acesso à informação e rápida troca de dados. Para Martini 

(2017, p. 25), a Sociedade da Informação tem a capacidade de inovar com a 

finalidade de investigar algo, ainda que sem a capacidade de mercado ou sem 

demanda imediata. Para o autor, o que a distingue da sociedade industrial, marcada 

pela máquina e a automação, é a radicalização do uso intensivo das tecnologias da 

informação e a montagem de um framework, que é a infraestrutura da informação. 

Para Cacho e Azevedo (2010), o conhecimento é o que marca a Sociedade da 

Informação, sendo este um fator estratégico para a nova economia, que é baseada 

na informação. É necessário somente saber como se aproveitar dos dados em 

benefício do desenvolvimento econômico e social a partir do turismo. Desse modo, 

no contexto da Sociedade da Informação, é possível afirmar que o marketing digital 

pode ser considerado uma inovação vinda do marketing tradicional, onde o 

crescimento digital registrado (em termos de usuários de internet e smartphones) 

indica que as evoluções e inovações dentro da sociedade da informação como 

marketing digital, como marketing de mídia social, por meio de plataformas de mídia 

digital como o Facebook, podem criar vantagem competitiva em relação não apenas 

a nações e empresas, mas podem se estender ao turismo em termos de chegada do 

número de turistas. (KAUR et al., 2017). 

Alain Touraine (1965, apud MARTINI, 2017) já afirmava que 

[...] a sociedade da informação – a era do conhecimento e da informática – 
tem movimento, tem história, e ali há conflitos que se explicam pelos 
modelos sociais onde florescem. As redes, as redes sociais, a internet [...], 
configuram um cenário de impulsos mais libertadores que repressores 
(TOURAINE 1965, p. 460 apud MARTINI, 2017, p. 460). 
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A união da Tecnologia da Informação e Comunicação junto às agências de 

viagens influenciou diretamente a forma de se trabalhar no mercado de turismo. 

Informações sobre destinos, produtos e serviços ficaram mais fáceis de serem 

encontradas, o que dinamizou muito o processo de planejamento das viagens.  

Para Veraszto et. al (2019, p. 27) a tecnologia é [...] “um conhecimento prático 

derivado direta e exclusivamente do desenvolvimento do conhecimento teórico 

científico através de processos progressivos e acumulativos, onde teorias cada vez 

mais amplas substituem as anteriores”, ou seja, é um processo de estruturação e 

melhoria de algo já existente. 

O turismo é principalmente um negócio orientado a serviços, incluindo a 

assistência às pessoas para se deslocarem de um local para outro e serviços no 

destino. A Tecnologia da Informação aplicada ao turismo foi identificada como uma 

ferramenta indispensável para a indústria. É utilizada por várias organizações para 

marketing, prestação de serviços e comunicação com os consumidores. Também as 

plataformas contendo banco de dados de clientes são essenciais para os 

empreendimentos, uma vez que organizam as características de cada um facilitando 

a comercialização. Já os computadores também são essenciais para a 

correspondência com os clientes e o armazenamento de informações (VERÍSSIMO 

et al., 2020). Para Ivanova (2020) os computadores também foram utilizados para 

ajudar consultores a fornecer serviços de aconselhamento de viagens.  

As pessoas são usuárias de tecnologia e informação, nas organizações e na 

sociedade. Conforme Eriksson (2013) aponta, o setor de viagens e turismo foi um 

dos primeiros a utilizar a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que, 

atualmente, ainda são vistas como cruciais para a área. A autora afirma que a 

contribuição mais importante das TIC para o turismo foi o desenvolvimento de 

sistemas de reserva de computador (CRS) e, mais tarde, o desenvolvimento de 

sistemas de distribuição global (GDS), especialmente dentro das companhias 

aéreas. Na década passada, Buhalis (2008) apontou que, antes da internet, os 

fornecedores do turismo não tinham escolha a não ser utilizar intermediários, como 

agências de viagens e operadoras turísticas, para a distribuição de suas funções.  

Atualmente, Buhalis (2019) destaca que as tecnologias proporcionam a 

infraestrutura e uma rede digital inteligente que suporta o trabalho em conjunto de 

sistemas com todos os stakeholders envolvidos. A interconectividade de todas as 

partes interessadas oferece suporte de maneira descomplicada entre as interações 



35 
 

digitais, capacita redes dinâmicas em constante evolução e reforça a ruptura já 

estabelecida no setor do turismo. O sistema criado por Buhalis, chamado de 

Ambiente de Inteligência Turística (AmI – Figura 1), é impulsionado por 11 

elementos de tecnologia disruptivas, que trazem inteligência para os ecossistemas 

do turismo e tornam esses ambientes sensíveis, flexíveis e adaptáveis às 

necessidades dos stakeholders. 

 

FIGURA 1 — AMBIENTE DE INTELIGÊNCIA TURÍSTICA (AMI) 

  
Fonte: Buhalis (2019, p.03). 

 

O Ambiente de Inteligência Turística apresentado por Buhalis (2019) indica 

onze elementos que fazem parte de uma tecnologia capaz de mudar a forma como 

as atividades são realizadas na sociedade, principalmente no turismo. Os elementos 

mencionados são: Internet das Coisas, Internet de Tudo, Internet 5G, Identificação 

por Rádio Frequência, Dispositivos Móveis, Celulares e Dispositivos Vestíveis, 

Aplicativos, Criptomoedas e Blockchain, Sensores e transmissores pequenos de 

baixa frequência, Computação ubíqua, Gamificação e Capacidades analíticas 

realizadas por Inteligência Artificial e Aprendizagem de Máquina. 

De forma precursora ao Ambiente de Inteligência Turística proposto por 

Buhalis no final dos anos 1980, Poon (1988, p. 532) já afirmava que “no que diz 
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respeito às tecnologias, não se trata de telefones ou computadores ou videotexto 

que estão sendo difundidos, mas todo um sistema de tecnologias da informação 

(SIT), baseadas na microeletrônica”. Além de que, todos os envolvidos no setor 

(agências de viagens, operadoras, companhias aéreas ou cruzeiros) utilizam a 

tecnologia da informação:  

Agentes de viagens utilizam sistemas computadorizados de reserva para 
obter informações e fazer reservas. Hotéis usam as tecnologias para 
integrar seus departamentos de front office, back office e alimentos e 
bebidas. As companhias aéreas usam as tecnologias para quase todos os 
aspectos de suas operações, da geração do cronograma ao planejamento e 
análise do voo (POON, 1988, p. 532). 

O ambiente de Inteligência do turismo envolve uma série de elementos 

interconectados que angariam cliente, engajando-os e gerenciam a compra e modos 

de pagamento. Neste sentido, a internet das coisas (IoT) está altamente inserida no 

ramo do turismo auxiliando a conexão entre clientes e vendedores. É um campo 

onde qualquer dispositivo ou objeto pode se tornar inteligente e identificável por 

meio de tags de radiofrequência. Esses dispositivos podem se comunicar com 

muitos outros dispositivos inteligentes por meio da rede. A comunicação gera uma 

grande quantidade de dados que podem ser armazenados e computados nos 

serviços Cloud disponíveis. Ferramentas de análise de Big Data podem ser muito 

úteis na análise de tendências e padrões nos dados. Com o início da Internet das 

Coisas (IoT) e cidades inteligentes, muito foco foi colocado em vários setores como 

turismo, saúde, etc. e pesquisadores já colheram os benefícios do aprimoramento da 

tecnologia, cujo uso tem ajudado tanto a indústria do turismo quanto os turistas. Hoje 

em dia, ficou mais fácil reservar um feriado online, da mesma forma é muito 

conveniente para os hotéis e companhias aéreas operarem seus negócios online, 

pois tem uma abordagem mais ampla. A Internet mudou radicalmente os modelos de 

negócios convencionais e as pessoas estão se adaptando amplamente a ela. (WISE 

et al., 2019). 

Portanto, é possível visualizar que os serviços móveis, neste contexto, 

ampliaram as negociações, possibilitando mais rapidez e resolutividade. O 

engajamento de clientes, para a existência das negociações, levou à criação da 

computação persuasiva, tida por Fogg (2003) como uma tecnologia capaz de 

disseminar informações úteis e que de alguma forma influenciam a tomada de 

decisão ou mudança de hábito dos usuários. Dessa forma, novas profissões 
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surgiram no mercado, como os copywritters e ghostwritters, que criam postagens de 

alto teor de convencimento para engajamento e indução de compra. O autor ainda 

declara que os aplicativos de celular, que são fáceis de utilizar, têm ainda maior 

potencial para persuadir o usuário (FOGG, 2003).  

Sendo assim, bilhões de pessoas conectadas por equipamentos móveis e 

sistemas de comunicação e interação geram possibilidades imensas de acesso às 

informações, bem como capacidade de armazenamento digital e um processo de 

crescimento sem precedentes (ZIONI, 2018). Dessa forma, é possível que as 

agências de viagens possam se beneficiar do uso das redes sociais, coletando 

dados, informações, analisando comentários, likes, e a repercussão de determinado 

destino. 

As TIC testemunharam um aumento acentuado de gradação ascendente nas 

últimas décadas, processo que contou com alta contribuição das inovações em 

marketing digital (HASSAN et al., 2016). As plataformas de mídia social permitem 

que os potenciais viajantes coletem uma ampla variedade de informações multimídia 

de diferentes fontes e usem as experiências compartilhadas por outras pessoas para 

preparar e, às vezes, enriquecer sua própria experiência relacionada ao turismo. As 

redes sociais estão mudando a forma como a sociedade consome e contribui para a 

geração de informações. A tecnologia agora permite que os indivíduos contribuam 

facilmente com seus pensamentos, opiniões e criações na internet. Isso alterou 

radicalmente a forma como a informação é criada e disseminada (BUHALIS et al., 

2008). Ramos (2010, p.109) já afirmava que as “potencialidades dos sistemas de 

informação para gerir toda a informação associada à atividade turística estavam 

suscitando o interesse dos profissionais do setor, com vista à satisfação dos 

interesses dos turistas, dos fornecedores e dos intermediários”. Então, não é 

novidade que os envolvidos no setor podem utilizar das informações disponíveis no 

meio online para se conectar e interagir de forma mais assertiva e rápida com os 

consumidores. 

A World Wide Web (www), um dos marcos das TIC, começou a mostrar seu 

potencial de aplicação comercial em 1994. Após a ampla penetração das 

tecnologias da Internet e da World Wide Web, as pessoas passaram a ter acesso 

direto às informações sobre produtos e organizações turísticas de forma econômica 

e interativa, sem levar em conta a localização física de qualquer um deles e não 

contavam mais com as organizações de marketing de destino, agentes de viagens 
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ou mídia como a principal fonte de informações relacionadas a viagens. Os turistas 

utilizam as TIC não só para buscar informações antes do planejamento da viagem, 

mas também para fazer reservas e compras, além de registrar reclamações e 

feedbacks. Portanto, os estudos começaram a mudar para examinar a adoção de TI 

para o turismo e os padrões de uso dos turistas (RATTEN et al., 2019). Ramos 

(2010) aponta que 

A Internet, caracterizada por ser uma excelente plataforma de comunicação, 
permitiu aos profissionais do sector a oportunidade de apresentar os seus 
produtos de forma diferenciada, e aos turistas a oportunidade de escolher 
as características das suas viagens, de acordo com as suas preferências 
(RAMOS, 2010, p. 109). 

Assim sendo, à medida que o foco muda para as interações de tecnologia e 

pessoas, os estudiosos que examinam a Tecnologia da Informação aplicada ao 

Turismo adotaram o termo comércio eletrônico. Para entender melhor a natureza e o 

escopo do comércio eletrônico no turismo, Buhalis e Law (2008) revisaram a 

literatura e identificaram três dimensões principais para a pesquisa de TI em 

Turismo, que incluem consumidores e dimensões de demanda, inovação e/ou 

implementação tecnológica e funções de indústria e negócios. Em uma revisão geral 

da pesquisa de turismo, Pan et al. (2008) exploraram a tendência da pesquisa de 

turismo na região da Ásia-Pacífico usando artigos coletados em sites de revistas do 

comércio de viagens. e adotaram o termo “e-travel” para identificar a tendência 

emergente. O e-travel inclui comércio eletrônico, GDS e Tecnologia da Informação e 

comunicação. Seu trabalho recomendou que as Organizações Nacionais de Turismo 

(NTO) deveriam prestar atenção ao design do site para otimizar seus sites para 

marketing e distribuição como parte de sua estratégia de comunicação. 

A análise longitudinal mais recente da literatura da Tecnologia da Informação 

aplicada ao Turismo é a de Wang et al. (2010) e é baseada em três dimensões de TI 

do Turismo, propostas por Buhalis e Law (2008). Entre eles, os requisitos do usuário 

e sua percepção e padrão de uso da Tecnologia da Informação aplicada ao Turismo 

foram identificados como o principal problema de pesquisa e atrairiam mais esforços 

de pesquisa acadêmica. Além disso, seus resultados revelam que o principal 

continente contribuinte era a Europa. 

Com a era digital, as negociações entre os clientes e as agências de viagens 

tornou-se inclusiva, expandindo o acesso a todos e com redução do preço devido às 

comparações promovidas entre as agências.  O papel das agências de viagens a ser 
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desenvolvido nesse mercado é importante, pois são organizações cuja finalidade é 

comercializar produtos turísticos, orientando as pessoas que desejam viajar, 

estudando as melhores condições tanto em nível operacional quanto financeiro e 

assessorando seus clientes na escolha de roteiros, oferecendo serviços de 

qualidade (PETROCCHI e BONA, 2003). De forma complementar, Beni (1998), traz 

que as agências são tidas como empresas que têm por objetivo a realização de 

viagens por meio da prestação de serviços. Informam, organizam e tomam as 

medidas necessárias para que uma ou mais pessoas viajem. As agências de 

viagens têm por finalidade intermediar a relação entre fornecedor e cliente final, por 

meio da comercialização dos produtos oferecidos por operadoras turísticas (MTUR, 

2010).  

Em se tratando de prestação de serviços, cabe destacar com especial 

atenção também o profissional que atua no mercado das agências: o agente de 

viagens, denominado mais recentemente consultor de viagens. Esse profissional é 

um colaborador essencial para as agências, pois é quem faz a intermediação entre 

clientes e fornecedores de serviços e produtos turísticos (OLIVEIRA e HOLM, 2017). 

Para Montanarin (2002, apud PAZINI, 2015):   

[...] o consultor de viagens não é procurado apenas para informar um 
horário de voo, tarifa de hotel ou atração turística. Estas informações já 
foram obtidas com antecedência pelo passageiro. Ao procurar um consultor 
de viagens, o cliente necessita de informações adicionais, informações que 
constam nas “entrelinhas”, em relatos de experiências pessoais e de 
segurança para sanar as dúvidas a respeito de um local a ser visitado 
(MONTANARIN, 2002, p. 66 apud PAZINI, 2015, p. 28). 

No que se refere às novas tecnologias, Pazini (2015) comenta que o uso 

destas trazem vantagens competitivas e agregam valor aos serviços, pois permitem 

também o acesso ilimitado à informação, tanto pelo agente de viagens quanto pelo 

consumidor. 

Com o passar dos anos, o uso da tecnologia se tornou cumulativamente mais 

inteligente e prático na gestão de empresas e organizações turísticas. Ele se 

integrou ainda mais às operações e mecanismos dos agentes de viagens, 

permitindo-lhes mitigar problemas indesejados e atingir e perpetuar a 

sustentabilidade no desenvolvimento do turismo para aprimorar a tecnologia da 

informação e comunicação (BUHALIS et al., 2014). 

A tecnologia do passado precisa estar presente para servir como uma lição de 

história para o futuro, é de extrema importância para o desenvolvimento contínuo e o 
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sucesso do setor de agências de viagens na indústria do turismo. Internet, software, 

hardware e comunicações simplificaram a vida dos agentes de viagens trazendo 

eficiência, automação, conhecimento do consumidor, oportunidades de negócios 

para atender uma variedade de necessidades, rápido desenvolvimento de novos 

produtos e serviços, conhecimento do viajante e espaço para lacunas (CUESTA, 

2014). 

O agenciamento de viagens, nesse sentido, elevou sua qualidade devido à 

possibilidade de compra e venda com procedimentos simples, automatizados e 

personalizados, ampliando a experiência do consumidor. A tecnologia facilitou os 

processos de venda e conectou clientes a agências de viagem, mesmo que à 

distância, permitindo a comparação de preços, pacotes e serviços (HASSAN et al., 

2020).  

Entretanto, os agentes de viagens estão enfrentando desafios para reinventar 

funções e aumentar vendas e receitas por causa das agências de viagens online e 

intermediários de viagens que surgiram no mercado global (ZARE et al., 2015). O 

papel dos agentes de viagens que trabalham em agências tradicionais de lojas 

físicas está diminuindo, devido ao surgimento da Internet e de novas tecnologias de 

computador inovadoras. A tecnologia oferece aos consumidores a opção e a 

liberdade de pesquisar viagens online, comparar preços para destinos e reservar 

viagens de lazer e negócios online, sem usar os serviços das agências de viagens 

tradicionais em lojas físicas (BANDARA et al., 2016), haja visto que grande parte dos 

viajantes primeiro busca informação do destino na internet e somente depois, se 

julgar necessário, recorre a outras fontes. As funções dos agentes de viagens são 

descritas como: reservar passagens e buscar preços acessíveis em nome dos 

clientes, fornecer aos clientes informações precisas sobre produtos e destinos, 

resolver problemas, ficar a par das promoções e comodidades atuais, ajudar nas 

transações financeiras e fazer recomendações de viagens alternativas em caso de 

furacões e emergências (ANUAR et al., 2017). Pode-se dizer que hoje, um dos 

maiores desafios dos agentes de viagens é fidelizar o consumidor, haja visto as 

diversas opções apresentadas no meio online, incluindo grande variação de preços. 

Estes profissionais tem o desafio de se manter como intermediários entre os 

clientes e fornecedores de viagens. Habilidades de negociação, comunicação e 

mediação são elementos-chave no papel dos agentes de viagens. Os consultores e 

gerentes de viagens devem construir, desenvolver e manter bons relacionamentos 



41 
 

com clientes novos e existentes para manter uma vantagem competitiva sobre os 

concorrentes das OnLine Travel Agencies, conhecidas como OTAs (CHAO et al., 

2015).  

Para superar o desafio de fidelização, os líderes empresariais estão 

percebendo que fornecer um ótimo atendimento ao cliente e reduzir custos pode 

resultar na retenção de clientes, em vez de recrutar novos. Os agentes de viagens 

podem sustentar os negócios se puderem se adaptar ao novo ambiente de negócios 

e criar relacionamentos sólidos com clientes e fornecedores (KAEWKITIPONG, 

2010). Podem considerar a incorporação de tecnologia moderna em modelos de 

negócios para sobreviver e seu papel futuro é constantemente discutido desde o 

surgimento da Internet, de novos participantes no mercado eletrônico global e 

viajantes que compram lazer e viagens pessoais online por meio de fornecedores, 

eliminando a necessidade de realizar negócios com intermediários de viagens na 

cadeia de distribuição (THAKRAN et al., 2013). Dessa forma, o acesso facilitado por 

meio de sistemas digitais, trouxe também um certo desemprego dentro das agências 

de viagem, devido à automatização de diversas funções que, outrora, eram 

realizadas por atendentes. (IMTIAZ et al., 2019). 

No entanto, a indústria de viagens possui uma abundância de informações 

que são benéficas para os viajantes. Ao reservar uma viagem, os agentes de 

viagens devem garantir que fornecem aos clientes informações novas, existentes e 

detalhadas para atender às necessidades dos viajantes e ajudá-los a tomar a melhor 

decisão de compra (FOUNTOULAKI et al., 2015). Assim, passam credibilidade e 

confiança para o cliente, dessa forma, o papel deste profissional dificilmente será 

extinguido.  

Desse modo, é válido verificar de que forma os agentes de viagens estão se 

comunicando através das redes sociais, pois como visto até o momento, esta nova 

forma de se comunicar pode influenciar diretamente na decisão de escolha do 

consumidor, uma vez que será por meio das postagens, marcação de hashtags e 

comentários que este conseguirá ‘ver a realidade’ do local ou produto. Assim, as 

funções e capacidades estendidas do marketing digital também estão divergindo dos 

meios tradicionais de adoção de tecnologia no turismo.  

Uma vez discutido as agências de viagens no contexto das tecnologias e do 

marketing digital, é preciso refletir acerca da gestão da informação e do 

conhecimento, no âmbito do Instagram. 
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3 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO: O INSTAGRAM COMO 
FONTE 

No meio corporativo, o Instagram é uma rede social cuja principal 

característica é o compartilhamento de imagens como estratégia de marketing de 

algumas marcas e empresas (MEDEIROS e QUEIROZ, 2015). Segundo dados da 

própria plataforma, 90% dos usuários seguem uma conta comercial (INSTAGRAM, 

2020), o que indica que esta rede social pode ser utilizada como uma vitrine online 

de alcance global.  

Para Marques e Vidigal (2017), as redes sociais vêm se tornando uma fonte 

de informação e permite às empresas acompanhar a concorrência, monitorar o 

ambiente onde a organização atua, detectar o aporte de novas tecnologias no 

mercado, entender o comportamento do consumidor e possibilita o aprimoramento 

ou desenvolvimento de novos produtos ou serviços. (MARQUES e VIDIGAL, 2017, 

p. 2). Tanto para o usuário/consumidor quanto para as organizações, pode-se dizer 

que o Instagram é um ambiente propício para a disseminação de informações que 

beneficiam a aquisição de outras que, se interiorizadas, transformam-se em 

conhecimento, (SECO et. al, 2016). De forma complementar, Barbosa, Ottonicar, 

Gutierrez e Moraes (2018, p. 03) afirmam que as redes sociais podem ser utilizadas 

como ferramentas que fornecem dados e informação para a construção do 

conhecimento. Para Silva (2016, p. 45), em uma economia baseada no 

conhecimento, a pesquisa é o elemento chave na gestão dos negócios, pois 

pressupõe decisões mais realistas frente às necessidades dos consumidores.  

Para compreender melhor a diferença entre dados, informação e 

conhecimento, Davenport (1998) traz uma tabela que distingue estes conceitos, 

apresentada a seguir. 
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FIGURA 2 — DADOS, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO 

 
Fonte: Davenport (1998, p.18). 

Segundo o autor, os dados são simples observações sobre o mundo, são 

facilmente estruturados, muitas vezes obtidos por máquinas, transferíveis e 

frequentemente quantificados. As informações também são dados, mas são dotados 

de relevância e propósito, requerem análise e exigem consenso em relação ao 

significado, por isso, exige a mediação humana. E o conhecimento é a 

transformação destes dados em informação através da mente humana, a qual inclui 

reflexão, síntese e contexto, são de difícil estruturação e dificilmente capturados por 

máquinas, além de frequentemente tácito e de difícil transferência. Nonaka e 

Takeuchi (2009) classificam o conhecimento em duas vertentes: conhecimento tácito 

e conhecimento explícito. O conhecimento tácito se encontra internalizado no 

indivíduo. Está nas ações e no conhecimento individual que possui, bem como em 

seus ideais, valores e emoções, ou seja, pode-se dizer que é o conhecimento 

adquirido através da experiência de vida do indivíduo. O conhecimento explícito é 

aquele que pode ser “expresso em palavras, números, sons, dados ou através de 

recursos visuais.” (NONAKA e TAKEUCHI, 2009, p. 19), ou seja, é o conhecimento 

que pode ser facilmente externalizado e disseminado à outras pessoas.  

Ainda, no que diz respeito aos dados e às informações, Tedeschi (2019), no 

contexto atual, afirma que são ativos “[...] que as empresas estão se preocupando 

cada dia mais em gerenciar para aplicar diversos métodos, com o intuito de melhoria 

de produtos e serviços e até mesmo de seus processos internos” (TEDESCHI, 2019, 

p. 03). Mussi, Faraco, Angeloni e Peres (2013, p. 79) sustentam que as empresas 

dependem cada vez mais do conhecimento, o que inclui informações, experiências, 

habilidades, valores e insights dos indivíduos que lhe fazem parte. Barbosa et al. 
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(2018, p. 03) complementam que o conhecimento contribui para que as empresas 

possam conhecer seu contexto econômico, bem como os desafios a serem 

enfrentados em um mercado cada dia mais competitivo. Desse modo, as 

informações disponibilizadas no Instagram pelos usuários podem proporcionar às 

agências de viagens dados que serão interpretados para se tornarem informações e, 

assim, gerar conhecimentos promissores à organização. Alguns usuários utilizam 

esta rede social como um “blog” ou um “diário aberto”, em que as informações 

disponibilizadas são normalmente estruturadas como uma narrativa onde as 

pessoas postam fotos e apresentam as próprias experiências de vida, crenças e 

atitudes (HSIAO, LU e LAN, 2013). As ações de interação permitidas entre os 

usuários nesta rede social incluem curtidas, comentários e marcações, ocorrendo 

nestas ações a criação e o compartilhamento de dados e informações. Informações 

estas que tendem a proporcionar aos gestores uma base sólida para o 

aperfeiçoamento de seus serviços e produtos (SILVA, 2016), pois podem conter 

sugestão de destinos, serviços e até mesmo podem ajudar as agências de viagens a 

delinear o perfil do seu consumidor através da curadoria da informação.  

De forma prática, a gestão do conhecimento é definida por Falcão e Bresciani 

Filho (1999, p. 162) como um “processo, em que as organizações e empresas 

coletam, organizam, compartilham e analisam o acervo de conhecimento para 

alcançar seus objetivos”. Gariba Jr (2011) compartilha da mesma ideia, e explana a 

gestão do conhecimento como  

[...] um processo sistemático, articulado e intencional, apoiado na 
identificação, geração, compartilhamento e aplicação do conhecimento 
organizacional, com o objetivo de maximizar a eficiência e o retorno sobre 
os ativos de conhecimento da organização. Apoia-se também em tecnologia 
informacional que comporta computadores, telecomunicações, e sistemas 
de software, que possibilitam a organização, transmissão, arquivamento e 
utilização do que pode ser chamado de recursos do conhecimento (GARIBA 
JR, 2011, p. 57). 

Nesse contexto, dentro das organizações, o objetivo da gestão do 

conhecimento é melhorar a capacidade intelectual da empresa para que os gestores 

possam tomar decisões baseadas em dados, o que tornará as estratégias mais 

assertivas (LARA, 2005). Assim, tornando-as ferramentas facilitadoras para as 

tomadas de decisão (BARBOSA et al., 2018, p. 02). 
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Todavia, para que o processo de gestão do conhecimento ocorra dentro da 

organização, é necessário que haja uma estrutura pré-definida para administrar a 

transformação do dado e delinear o fluxo da informação.  

Choo (2003, p. 27) afirma que “sem uma clara compreensão dos processos 

organizacionais e humanos pelo qual a informação se transforma em percepção, 

conhecimento e ação, as empresas não são serão capazes de perceber a 

importância de suas fontes e tecnologia de informação.” Visto isso, é válido discutir a 

o processo teórico que consiste em diferentes modelos de fluxos de informações, 

alguns propostos por autores como Davenport (1998), McGee e Prusak (2003) e 

Beal (2008). O modelo de Davenport (1998) é o mais tradicional e consiste em 

quatro passos: determinação das exigências, obtenção da informação, distribuição e 

utilização. O modelo de Beal (2008) é constituído por oito passos: identificação de 

necessidades e requisitos, obtenção, tratamento, distribuição, armazenamento, uso 

e descarte da informação. Já o modelo de McGee e Prusak (2003), utilizado neste 

trabalho, caracteriza o processo de fluxo da informação em sete etapas, conforme a 

figura 3. Cabe destacar ainda que as etapas de classificação e armazenamento e 

tratamento e apresentação da informação não necessariamente ocorrem de forma 

seguida e podem acontecer ou não dentro do processo, que é explicado melhor na 

figura a seguir. 

 
FIGURA 3 — FLUXO DE INFORMAÇÃO DE MCGEE E PRUSAK 

 
Fonte: McGee e Prusak (2003, p. 118). 

Para os autores, classificação e armazenamento pressupõem a determinação 

de como os usuários poderão ter acesso às informações necessários e selecionar o 
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melhor lugar para armazená-las, o desenvolvimento de produtos e serviços de 

informação diz respeito à fase em que os usuários finais do sistema podem 

aproveitar seu próprio conhecimento e experiências para trazer ideias e perspectivas 

ao processo e a fase de distribuição e disseminação da informação é onde os 

profissionais que participaram do processo incorporam à ele um valor substancial e 

para que possam agregar um valor estratégico é necessário que o sistema criado se 

antecipe às necessidades futuras da empresa. De acordo com Pavan (2016) o 

modelo de McGee e Prusak (2003) permite maior participação dos indivíduos, dando 

importância ao conhecimento do mesmo e sua influencia no sistema.  

Após determinar o fluxo da informação, é necessário disseminar e organizar o 

conhecimento na empresa, de forma que Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam 

[...] para que a empresa possa ser criadora do conhecimento, precisa ter a 
capacidade organizacional de adquirir, acumular, explorar e criar de forma 
contínua e dinâmica novos conhecimentos. E recategorizá-los e 
recontextualizá-los estrategicamente, para que sejam usados por outros 
membros da organização ou pelas gerações futuras (NONAKA e 
TAKEUCHI, 1997, p. 272). 

Choo (2003, p. 27) destaca “três arenas distintas, onde a criação e a 

informação desempenham um papel estratégico no crescimento e na capacidade de 

adaptação da empresa”. Sendo a primeira arena: organizar a informação para dar 

sentido às mudanças do ambiente externo. Segunda arena: criar, organizar e 

processar a informação, de modo a gerar novos conhecimentos por meio do 

aprendizado. E a terceira arena: buscar e avaliar as informações, de modo a tomar 

decisões importantes. Ainda, para o autor, “a organização que for capaz de integrar 

eficientemente os processos de criação de significado, construção do conhecimento 

e tomada de decisões, pode ser considerada uma organização do conhecimento” 

(CHOO, 2003, p. 30). 

Para Pavan (2016, p. 59-60), as três arenas citadas por Choo são processos 

interligados, que podem ser visualizados como três camadas concêntricas, onde 

cada camada produz os fluxos de informação para a camada interna adjacente 

(figura 4), onde a informação flui do ambiente exterior (fora dos círculos) e é 

progressivamente assimilada. O conhecimento organizacional surge quando as três 

formas se conectam para construir uma rede maior de processos que continuamente 

geram significado, aprendizado e ações. 
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FIGURA 4 — A ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

  
Fonte: Choo (2003, p. 31). 

Entretanto, para que a gestão do conhecimento aconteça de forma eficaz, se 

faz necessário transferir o conhecimento obtido. Mussi et al. (2013) trazem autores 

como Cordey-Hayes e Gilbert (1996), Vito, Garavello e Schiuma (1999) e Knudsen 

(2007), os quais declaram que a transferência do conhecimento influencia 

diretamente a capacidade inovadora das organizações, portanto, de nada adiantaria 

ter conhecimento sem passá-lo adiante. Por isso, faz-se necessário criar condições 

para que os conhecimentos acumulados por cada indivíduo sejam efetivamente 

transferidos, seja no contexto de uma organização ou mesmo entre diferentes 

organizações (MUSSI et al., 2013, p. 80). Sobre as formas de inovação, segundo 

Schumpeter (1961 apud Fedrizzi, Hansen & Lenz, 2007) existem cinco tipos de 

inovação:  

1 – Desenvolvimento de um novo produto, ou de uma nova tecnologia de um 

bem já existente; 

2 – Desenvolvimento de um método de produção, ou de uma nova logística 

comercial; 

3 – Desenvolvimento de um novo mercado; 
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4 – Desenvolvimento de novas fontes de suprimento das matérias-primas ou 

de produtos semi-industrializados; 

5 – Desenvolvimento de uma nova organização industrial, como a criação ou 

fragmentação de uma posição de monopólio.  

Apesar de ser uma teoria de 1961, vê-se a possibilidade de inovação nas 

agências de viagens por meio das redes sociais, seja identificando um novo perfil de 

consumidor (desenvolvimento de um novo mercado) ou através de novas fontes de 

informação por meio de perfis que tragam conhecimentos e indicação de tendências 

(desenvolvimento de novas fontes de suprimento das matérias-primas). Conforme 

apontam Caminsón & Monfort-Mir (2012, apud Verreynne, Williams, Ritchie, Gronum 

e Betts, 2019), dentro do setor de serviços, incluindo o turismo, as empresas tendem 

a colocar maiores esforços nas inovações organizacionais e de marketing não 

tecnológicas. Os autores enfatizam que o turismo é uma das únicas atividades em 

que produção e consumo de serviços ocorrem simultaneamente, o que permite às 

empresas desse setor receber feedbacks imediatos dos clientes, podendo ocorrer, 

inclusive, nas redes sociais, o que ajuda a “refinar as inovações e a melhorar o 

desempenho” (VERREYNNE et al., 2019, p.265). Assim, no que diz respeito à 

utilização das informações obtidas a partir das redes sociais pelas agências de 

viagens, o processo de gestão do conhecimento pode ocorrer, visto que é um 

ambiente onde as interações acontecem de forma online por meio de relações 

sociais, econômicas, de trabalho, etc. Estes meios de comunicação “favorecem 

ligações entre atores com o poder de direcionar os fluxos de informação a indivíduos 

que partilham de interesses comuns, proporcionando maiores condições para a 

inovação” (TOMAEL et al., 2005, p. 102), possibilitando a criação de um ambiente de 

apoio colaborativo com trocas de conhecimento (MUSSI et al., 2013, p. 82), o que 

nos leva à utilização da chamada web 4.0, que é definida por Ferreira (2019) como o 

reflexo das necessidades do mercado consumidor moderno, onde empresas buscam 

lucros através da utilização de estratégias do marketing digital a seu favor. 

Dessa forma, os dados e informações obtidos a partir da rede social 

Instagram poderão passar por um processo de curadoria (gestão da informação), de 

maneira a colaborar com os gestores das agências de viagens no desenvolvimento 

do processo da gestão do conhecimento nas empresas, a fim de embasar melhor as 

decisões. Poderão também aperfeiçoar as estratégias de gestão de marketing 

direcionadas ao e-commerce e estreitando o relacionamento com o consumidor, 
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visto que, conforme aponta Mussi et al. (2013), a rede social tem potencial de 

influenciar a capacidade inovadora das organizações por meio das informações, 

conhecimentos e fontes de conhecimentos que trafegam nestas redes, gerando 

novos conhecimentos.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A fim de estabelecer as etapas desta pesquisa, aqui se discute a 

fundamentação da pesquisa e se expõe os instrumentos empregados para seu 

desenvolvimento, bem como o universo e a amostra indicados para obtenção dos 

dados de interesse e posterior análise crítica.  

4.1 PRESSUPOSTOS DE PESQUISA 

Este estudo se caracteriza como pesquisa aplicada, pois “objetiva gerar 

conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência. Envolve verdades e interesses 

universais”, além de contribuir ao cotidiano da amostra empregada (PRODANOV et 

al., 2013, p. 51).  

No tocante à abordagem, o estudo é qualitativo, pois analisa de forma 

empírica e não numérica o tema em questão. Logo, “preocupa-se, portanto, com 

aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais” (GERHARDT et al., 

2009, p. 32). 

Quanto à sua natureza, este estudo se enquadra como pesquisa exploratória, 

porque visa “proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito ou a construir hipóteses” (GERHARDT et al., 2009, p. 35). Além disso, 

a exploração visa “facilitar a delimitação do tema da pesquisa; orientar a fixação dos 

objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque para o 

assunto” (PRODANOV et al., 2013, p. 52). 

Quanto ao método esta pesquisa adota o descritivo, uma vez que se pretende 

descrever sistematicamente fatos e características presentes em uma determinada 

população ou área de interesse (GRESSLER, 2003, p. 54). Nesse caso, a pesquisa 

descreve o uso das redes sociais, em específico o Instagram, pelas agências de 

viagens independentes de Curitiba-PR e região metropolitana, a fim de compreender 

como estas empresas utilizam os dados e informações obtidas por meio da rede 

social Instagram no âmbito da gestão do conhecimento. 

De forma complementar, a autora também afirma que a pesquisa descritiva é 

utilizada para descrever fenômenos já existentes em determinadas situações e 

eventos, a fim de aclarar situações para futuros planos e decisões. Para Ciribelli 
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(2003, p. 54), na pesquisa descritiva, “os fatos são observados, registrados, 

analisados, classificados e interpretados sem que o pesquisador interfira neles”. 

Considerando a discussão exploratório-descritivo, encontra-se respaldo na 

constatação de Veal (2011), que aponta que  

grande parte das pesquisas realizadas na área de turismo se caracterizam 
como exploratória descritiva, pois como é um campo de estudo 
relativamente novo, têm-se a necessidade de mapear o território, ou seja, 
descobrir, descrever e mapear padrões de comportamento ou atividades 
que ainda não foram previamente estudadas (VEAL, 2011, p. 29). 

 Neste contexto, têm-se este estudo como pesquisa aplicada e de caráter 

exploratório-descritivo, o que permitiu descrever as relações existentes para seu 

desenvolvimento. 

4.2 ETAPAS DA PESQUISA 

4.2.1 Etapa 1: Levantamento bibliográfico 

 Assim, para desenvolver a presente pesquisa, iniciou-se por um levantamento 

bibliográfico, como procedimento teórico inicial. De acordo com Prodanov (2013), o 

levantamento bibliográfico consiste em uma busca 

[...] elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente 
de: livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, 
boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, 
com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo 
material já escrito sobre o assunto da pesquisa (PRODANOV et al., 2013, p. 
54).  
 

Nesta etapa teórica do trabalho, foram realizadas três buscas em outubro de 

2020, a fim de realizar o levantamento bibliográfico. As bases de dados para a 

primeira e segunda etapa foram Portal da Capes e Publicações de Turismo. Para a 

terceira etapa, optou-se por utilizar a Base de Dados Referenciais de Artigos de 

Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI), pois o assunto principal é a gestão 

do conhecimento, um dos campos de pesquisa trabalhado na Ciência da 

Informação. Este processo pode ser observado na Figura 5, a seguir. 
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FIGURA 5 — ETAPA 1- LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

Na primeira busca foram estabelecidas as palavras chaves: “Tourism; 

Instagram”, aplicadas nas bases Portal Capes e Publicações de Turismo. A pesquisa 

foi realizada com recorte temporal de 10 anos, considerando que a rede social 

Instagram é relativamente recente. Os critérios de busca utilizados foram ‘no 

assunto’ no Portal da Capes e ‘palavras-chave’ no Publicações de Turismo. Foram 

encontrados o total de 30 artigos e depois de uma pré-seleção realizada pela leitura 

dos resumos, foram recuperados 19. As palavras-chaves que mais apareceram 

foram: Instagram em 13 artigos, Social Media em sete 7 artigos, Turismo em cinco 

artigos e Tourism em quatro 4 artigos.  

Dos artigos encontrados, a maior parte utilizou como metodologia a 

netnografia e a revisão de literatura. Vale destacar que 2 artigos utilizaram a 

ferramenta de análise online chamada Fanpage Karma (usada para avaliar perfis 

comerciais) e somente 1 artigo realizou pesquisa exploratória e quantitativa. Dos 

artigos encontrados, é possível mencionar os autores Conti e Cassel (2020), que 

discutem a qualidade das experiências apresentadas na rede social, bem como 

abordam também qual é o papel da mídia social na mediação da liminaridade 

durante a experiência turística. Já os autores Suryani, Dewi e Afifah (2019), Navarro 

e González-Rodriguez (2019), Broede e Goorden (2019) e Cádiz (2018) investigam 
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se as informações fornecidas através das redes sociais geram retorno de turistas 

para o local e verificam se os anúncios pagos e postagens são eficazes na 

promoção dos destinos. Com outro foco, Iglesias-Sanchéz, Correia, Maldonado e 

Heras-Pedrosa (2020), Sin e He (2019), Vainaiot e Rovaniemi (2019), Campoverde e 

Ugalde (2020) e Moretti, Bertoli e Zucco (2016) analisam como as fotografias 

postadas no Instagram podem influenciar a tomada de decisão do visitante, transferir 

valor e emoção, servindo como uma ferramenta valiosa de branding de destinos 

turísticos. Os autores com objetivos diferentes são Perinotto, Veras e Chaves 

(2017), que buscaram diagnosticar quais tecnologias de informação e comunicação 

estão sendo utilizadas pelas empresas turísticas em uma determinada região do 

Brasil. Além de Rocha, Moura e Cunha (2019), cujo objetivo foi elaborar e testar um 

modelo teórico sobre a experiência da marca e suas consequências em termos de 

lealdade dos foliões carnavalescos e suas intenções ao conduzir propaganda boca a 

boca.  

Sobre os autores referenciados, foram encontrados Mayer, Müller, Woltering, 

Arnegger & Job (2010) referenciados em dois artigos, Chen (2018 e 2019) 

referenciado em dois artigos, Cohen (1972, 1979, 1983, 1992 e 2014) referenciado 

em quatro artigos, Donaire (2005, 2011 e 2014) referenciado em três artigos, 

Fesenmaier (1989, 1997, 2012, 2014 e 2015) referenciado em cinco artigos, García-

Palomares (2015) citado em dois artigos, Heikinheimo (2017) citado em três artigos, 

Tenkanen (2017 e 2018) citado em três artigos, Kim (2005 e 2015) citado em três 

artigos, Leung, Law, Hoof & Buhalis (2013) citados em cinco artigos, McKercher 

(2005, 2011 e 2015) citado em cinco artigos, Önder (2016 e 2017) citado em dois 

artigos, Stepchenkova & Zhan (2013) citados em três artigos, Tenkanen, Di Minin, 

Heikinheimo, Hausmann, Herbst, Kajala, et al. (2017) citados em três artigos, 

Wearing (2001, 2002 e 2013) citado em dois artigos, Weaver (2005 e 2011) citado 

em dois artigos, Weiler (1992 e 2006) citado em dois artigos e Zheng & Gretzel 

(2010) citados em dois artigos. Essa análise indicou autores de referência, mas 

também indicou que não foram encontrados artigos com escopos de pesquisas 

similares, levando a revisão bibliográfica para a segunda busca. 

Diante dos resultados da primeira, na segunda busca foram estabelecidas 

novas palavras-chaves: Travel Agency and Social Media (Portal Capes) e Travel 

Agency, Social Media (Publicações de Turismo). Essa segunda etapa também foi 

realizada em outubro de 2020, com recorte temporal de 10 anos, no Portal Capes e 



54 
 

Publicações de Turismo. Os critérios de busca utilizados foram ‘no assunto’ no 

Portal da Capes e ‘palavras-chave’ no Publicações de Turismo, onde foram 

encontrados o total de trinta e um artigos, sendo vinte e nove artigos no Portal da 

Capes e apenas dois artigos no Publicações de Turismo. Dos trinta artigos 

encontrados, nove foram recuperados. As palavras-chaves que mais apareceram 

nos artigos foram: Social Media, seguido por Travel Agency, Marketing e Tourism. 

Cada um dos artigos utilizou metodologia e abordagem específicas, sendo que 

somente dois apresentaram abordagem quantitativa.  

Destes nove artigos recuperados, a maior parte tem como objetivo analisar o 

desempenho das redes sociais utilizadas pelas agências de viagens como um canal 

de divulgação, sendo que os autores Sarqus, Pizzinatto, Giuliani e Pontes (2015), 

Matiki, Roberts-Lombard e Mpinganjira (2016), Chang, Chou, Wu e Sou-Chein Wu 

(2017), Huang (2012), Sabaté, Cañabate, Velarde-Iturralde e Raquel Griñón-Barceló 

(2009) versam sobre a evolução do marketing tradicional para o marketing digital e 

como as empresas do setor do turismo utilizam as redes sociais para promover seus 

serviços e melhorar seu desempenho no mercado. Scott e Orlikowski (2012) 

examinam a classificação online dos empreendimentos a partir dos comentários 

gerados pelos usuários na plataforma TripAdvisor. Rensburg (2014) analisa a 

evolução dos modelos de negócios na indústria de viagens e avalia as propostas de 

valor oferecidas pelas agências de viagens tradicionais. Por fim, Orlikowski e Scott 

(2014) pesquisam sobre a rápida mudança da mídia social, considerando que o 

conteúdo gerado pelo usuário está sendo utilizado cada vez mais para avaliar uma 

ampla gama de produtos e serviços. Aanalisa como as avaliações online mudam a 

percepção das empresas sobre seus produtos e serviços e traz que podem gerar 

resultados para as organizações avaliadas. 

Sobre os autores referenciados, foram encontrados Bronner & Hoog (2011) 

referenciados em dois artigos, Buhalis (1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2008, 2011 e 

2013) referenciado em cinco artigos, Cheung referenciado em dois artigos, Price 

(2006 e 2007) referenciado em dois artigos, Tsang (2010) referenciado em dois 

artigos, Tussyadiah (2008, 2009 e 2013) referenciado em três artigos e 

Xiang & Gretzel (2009 e 2010) referenciados em dois artigos. Uma vez que o 

resultado dessa etapa tampouco encontrou artigos que tratem de agenciamento de 

viagens e rede social, mas discutam também gestão do conhecimento, optou-se por 

uma terceira busca, em base de dados específica.  



55 
 

Assim, foi necessária uma terceira busca no processo de revisão bibliográfica. 

Foram estabelecidas as palavras-chaves para busca: “Rede Social” e “gestão do 

conhecimento”. A base de dados utilizada nesta etapa foi a Base de Dados em 

Ciência da Informação (BRAPCI). A terceira etapa também foi realizada em outubro 

de 2020, com recorte temporal de três anos, considerando a contemporaneidade do 

tema. Os critérios de busca utilizados foram ‘título’, ‘palavra-chave’ e ‘resumo’, onde 

foram encontrados o total de sete artigos e recuperados seis. As palavras-chaves 

que mais apareceram foram gestão do conhecimento, seguida de Rede Social e 

Ciência da Informação. Dos 6 artigos recuperados, a maior parte tem por objetivo 

investigar e analisar a produção cientifica que aborda os temas relacionados à 

gestão e ao compartilhamento de conhecimento. Cândido, Bertotti e Vianna (2017), 

Silva, Diniz, Telmo, Sobral e Moreira (2020) abordam a relação entre os termos 

“gestão da informação” e “gestão da inovação” e analisam os fluxos de informação 

com o intuito de formar e analisar um estudo bibliográfico. Miguel, Cardoso e Freire 

(2020) realizam uma revisão de literatura sobre o fenômeno da transparência e, no 

estado da arte de discussões, se averiguam as alterações operadas no modo de se 

distribuir a transparência na esfera organizacional, situando assim suas correlações, 

e consequências e apelos na ética empresarial. Farias e Batista (2019) e Tarrago, 

Santos e Bufrem (2019) analisam como as redes sociais se mostram úteis para 

entender como determinada comunidade de discurso constrói e transfere o 

conhecimento, bem como esses laços sociais configuram e delimitam domínios de 

conhecimento.  

Grande parte dos artigos utiliza metodologia exploratória descritiva de caráter 

qualitativa e, sobre os autores referenciados, foram encontrados Marteleto (2001 e 

2010) em dois artigos e Tomaél (2006 e 2008) em outros dois artigos.  

Novamente, não foram encontrados artigos específicos que discutam Redes 

Sociais, Agenciamento de Viagens e gestão do conhecimento, mas ao menos 

obteve-se um corpo teórico e autores de referência para a construção do referencial 

teórico da pesquisa. 

4.2.2 Etapa 2: Pesquisa de campo 

O instrumento para coleta de evidência, neste trabalho, foi um questionário 

estruturado com 29 questões, entre perguntas abertas e fechadas, acrescido de um 

roteiro de entrevista em profundidade. Este método procura investigar mais 
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profundamente do que é possível em uma entrevista baseada somente no 

questionário, pois o entrevistador em profundidade encoraja os entrevistados a falar, 

elabora questões suplementares e pede que os entrevistados expliquem suas 

respostas. É, portanto, “menos estruturada que uma entrevista baseada em 

questionário, mas cada uma dessas entrevistas é única” (VEAL, 2011, p. 271). Neste 

trabalho, o roteiro de entrevista teve a finalidade de investigar mais profundamente a 

utilização que as agências de viagens independentes de Curitiba-PR e região 

metropolitana fazem do Instagram, enquanto rede social, como estratégia de 

recuperação de informação. 

Para guiar a construção do questionário e do roteiro de entrevista em 

profundidade, foi elaborado um quadro, apresentado a seguir, em que foram 

definidas a dimensão/universo da pesquisa, conceitos pesquisados, autores de 

referências e contextos a serem investigados.  

QUADRO 1 — ESTRUTURA PARA CRIAÇÃO DO QUESTIONÁRIO E ROTEIRO 
DE ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 

Dimensão/universo Conceitos pesquisados Autores de 
referência 

Contextos a 
serem 

investigados 
Marketing digital, 
cocriação de valor, 
papel das Redes 
Sociais 

Marketing digital no 
contexto de meios 
eletrônicos utilizados 
pelas agências de viagens 
para promoção dos 
destinos, considerando 
neste contexto a 
cocriação de valor, que é 
oriunda do marketing 
digital e apresenta as 
redes sociais como 
ferramenta. 

Yasmin et al. 
(2015);  
Mandal et. al 
(2017); Ranjan et 
al. (2014);   
Salvado (2013); 
Amado (2017); 
Madeira e 
Gallucci (2009); 
Creusefond et. al 
(2016); 
Alves (2011);  
Gretzel et al. 
(2008);  
Thomaz et al. 
(2018). 

As agências 
compreendem a 
cocriação de 
valor como atual 
no marketing 
digital, quais 
Redes Sociais 
tem e qual uso 
fazem delas. 

Gestão da 
Informação e do 
Conhecimento 

Gestão da informação no 
contexto de identificar, 
coletar, classificar, tratar, 
desenvolver, distribuir e 
analisar os dados e 
informações obtidas 
através das redes sociais, 
bem como organizar o 
fluxo das informações 
obtidas. 

Medeiros e 
Queiroz (2015); 
Marques e 
Vidigal (2017); 
Seco (2016); 
Silva (2016); 
Davenport 
(1988); Nonaka e 
Takeuchi (1997, 
2009); Tedeschi 

A informação 
acerca dos 
clientes é 
estruturada, 
como é fluxo da 
informação 
interna, existe 
registro de 
procedimentos, é 
possível detectar 
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Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

Este foi o quadro elaborado que serviu de base para elaboração do 

questionário e para a criação do roteiro de entrevista em profundidade aplicado aos 

gestores/gerentes das agências de viagens independentes de Curitiba-PR e região 

metropolitana. 

A segunda etapa da pesquisa iniciou com o pré-teste do questionário e 

ocorreu no mês de junho de 2021, quando dez agências de viagens do interior do 

Paraná foram convidadas a responder e retornar com o feedback. Das dez agências 

convidadas, seis responderam ao questionário e, a partir dos comentários por elas 

apresentados, foram acrescentadas no instrumento de pesquisa duas perguntas 

referente à emissão e análise de relatórios obtidos através das redes sociais e 

incluída como opção de resposta na pergunta 3, que se refere ao perfil da agência, a 

opção: sempre atuei na modalidade home office. 

Para estabelecer o universo de pesquisa, foi realizado um levantamento a 

partir do Cadastro dos Prestadores de Serviços que atuam no setor de turismo no 

Brasil (CADASTUR), executado pelo Ministério do Turismo, em parceria com os 

Órgãos Oficiais de Turismo das Unidades da Federação que comprova que a 

empresa está legalmente constituída e em legal funcionamento (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2015). Foram identificadas de 836 agências de viagens independentes 

(AVI) localizadas em Curitiba-PR e região metropolitana, sendo 736 AVI em Curitiba-

PR e outras 100 na região metropolitana, com cadastros regulares no CADASTUR, 

que renovaram sua licença em dezembro de 2020. Destas 836, foi possível 

identificar o encerramento de três agências de viagens que, ao serem contatadas via 

mensagem no WhatsApp, informaram a respeito. Por conta da quantidade de AVI 

cadastradas, foi realizada uma pré-seleção das empresas, onde, oitenta vieram por 
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parte do relacionamento com a autora e outras duzentas e nova passaram por uma 

pré-seleção no banco de dados do CADASTUR, levando em consideração se 

possuíam WhatsApp, para que o contato fosse realizado de forma rápida e eficaz. 

Ao final desse processo, foram convidadas duzentas e oitenta e nova AVI via 

WhatsApp, das quais apenas sessenta e nove retornaram com resposta ao 

questionário, no qual foram validadas cinquenta e oito respostas, visto que onze 

respondentes informaram não utilizar o Instagram, indicando a amostra da pesquisa. 

A partir desse universo, a amostra foi composta por cinquenta e oito agentes 

de viagens (proprietários ou gerentes de agências de turismo) que aceitaram 

participar da pesquisa por meio da concordância com o termo de consentimento livre 

e esclarecido. Para inclusão nesta pesquisa, o proprietário e/ou gerente deveria ser 

de uma agência de viagens com CNPJ ativo, com conta ativa no Instagram, que 

empregue estratégias de marketing digital.  

Assim, o trabalho de campo aconteceu entre os meses de julho a outubro de 

2021, junto às agências de viagens independentes de Curitiba-PR e região 

metropolitana, por meio de questionário e um roteiro de entrevistas em 

profundidade. A opção pela entrevista se deu em função de investigar de forma 

profunda a utilização que as agências independentes de Curitiba-PR e região 

metropolitana fazem do Instagram enquanto redes sociais como estratégia de 

recuperação da informação. Foram três entrevistas realizadas, sendo duas no dia 29 

e uma entrevista efetuada no dia 30, todas no mês de outubro de 2021. Das 

agências de viagens participantes, duas são de Curitiba-PR e atuam na modalidade 

home-office e uma pertence à região metropolitana, que está atuando na 

modalidade “work from anywhere”, que em tradução livre pode ser entendido como 

“trabalho ou escritório em qualquer lugar”. A primeira entrevista foi realizada com 

uma agência de viagens fundada em 2016, a proprietária é formada em turismo e 

utiliza o Instagram desde 2018. A segunda entrevista foi feita com uma agência de 

viagens onde o proprietário é formado em comércio exterior e sua agência tem 

atuação no mercado há 41 anos e utiliza o Instagram há pouco tempo. Já a terceira 

entrevista, foi realizada com uma agência de viagens que nasceu em 2017, formada 

por um jovem casal. A proprietária é formada em publicidade e propaganda, tem 

bastante experiência e conhecimento sobre marketing e sua relação com o turismo e 

utilizam o Instagram desde o início das atividades da agência. Esta terceira agência 

não tem uma base fixa, precisam somente de um local que tenha conexão com 
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internet e, atuam ativa e diariamente na rede social. Logo, as entrevistas em 

profundidade desenvolvidas foram realizadas com o objetivo de validar os resultados 

obtidos no questionário. 

Ambos os instrumentos foram aplicados eletronicamente, em função de 

diferentes fatores, mas principalmente da pandemia provocada pela Covid-19, que 

afetou severamente toda a sociedade e, profundamente, o setor de turismo. O 

processo completo pode ser observado na Figura 6, a seguir. 

FIGURA 6 — ETAPA 2- PESQUISA DE CAMPO 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

Os resultados obtidos foram cruzados com as informações encontradas na 

literatura. Ocorrendo, assim, a elaboração de uma discussão empírica e conclusiva 

sobre o tema, a qual será apresentada no próximo capítulo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir do presente estudo foi possível identificar que há relação direta entre 

a transformação digital e o uso das redes sociais pelas agências de viagens, visto a 

necessidade mercadológica de estar presente no meio digital, pois é nesse meio, 

que possui alto poder de alcance e baixo custo, que se encontram os clientes. Além 

disso, a pandemia do Covid-19 acelerou o processo de digitalização e pressionou 

diversas empresas a se inserirem e/ou se adaptarem ao ambiente virtual para 

permanecerem ativas no mercado, a partir da inclusão e uso de ferramentas digitais 

de comunicação, sendo a principal delas as redes sociais.  

Verificaram-se estudos de marketing digital e tecnologia da informação e 

comunicação levando em conta o uso da rede social Instagram pelas agências de 

viagens como ferramenta para reunir materiais a fim de identificar, coletar, 

classificar, tratar, desenvolver, distribuir e analisar os dados e informações obtidas, 

bem como organizar o fluxo dos materiais apurados para a gestão do conhecimento 

no âmbito de descobrir processos que identificam conhecimentos tácitos e explícitos 

e suas conversões a partir da informação, fundamentando-se em modelos 

apresentados na contextualização teórica. Assim, pôde-se compreender que é 

possível que as agências de viagens utilizem a rede social Instagram enquanto 

ferramenta para obtenção de dados e informações com o objetivo de criar 

estratégias baseadas na gestão do conhecimento, levando em consideração que tal 

atividade ainda precisa ser desenvolvida por pessoas em conjunto com o uso das 

tecnologias da informação e comunicação.  

Para obtenção dos resultados, foi necessário aplicar um questionário junto às 

agências de viagens independentes (AVI) com perguntas abertas e fechadas 

acrescido de um roteiro de entrevista em profundidade para uma quantidade menor 

de entrevistados. Dessa forma, apresenta-se a seguir o resultado do questionário, 

seguido por gráficos para melhor entendimento, e os trechos mais importantes das 

entrevistas em profundidade realizada com duas agências de Curitiba-PR e uma 

agência da região metropolitana.  

Assim, iniciando essa análise pela Caracterização das Organizações 

participantes e seus responsáveis, participaram do questionário proprietários e 

gerentes de agências de viagens de Curitiba-PR e região Metropolitana, com idade a 

partir de 23 anos, sendo a maior parte formada pelo público feminino, com ensino 
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Superior no curso de Turismo que possuem agência de viagens ativa entre menos 

de um ano e mais de oito anos, sendo que, a maioria, 33% dos respondentes, 

afirmam que estão com a empresa aberta no mercado há mais de oito anos. Através 

do questionário, pôde-se observar também que 59% das empresas são compostas 

somente pelo proprietário e tem como segmento principal o atendimento às viagens 

de lazer, seguido pelo atendimento de viagens de grupos de lazer, mercado 

corporativo, mercado de luxo, estudos e intercâmbio e por fim, atendimento às 

licitações públicas.  

Além disso, 55% dos respondentes dizem sempre ter atuado na modalidade 

home office e 7% afirmam que não precisaram fazer nenhuma adaptação por conta 

da pandemia do Covid-19, o restante, 38% relatam ter feito alguma adequação do 

espaço físico devido ao período pandêmico. A partir dessa observação, conforme 

aponta Santos (2018), é possível identificar que o desenvolvimento das tecnologias 

de informação e comunicação, que no momento da pandemia provocaram rápida 

adoção do atendimento remoto em diversas empresas, no setor das agências de 

viagens não foi uma novidade, visto que grande parte do atendimento já ocorria por 

meio de ferramentas e recursos tecnológicos de forma remota. O resultado do 

questionário aponta que 78% dos participantes estão atuando de maneira remota e 

apenas 22% possuem lojas físicas para atendimento, distribuídas nos bairros: Alto 

da VX, Atuba, Batel, Capão Raso, Centro, Centro Cívico, Cristo Rei, Juvevê, 

Mercês, São Francisco, Seminário e Tarumã.  

As figuras apresentadas a seguir exibem os dados de perfil dos respondentes 

que, para melhor visualização, foram divididos em duas categorias de perfis, sendo 

perfil de mercado das AVI e perfil geral dos respondentes: 

 

FIGURA 7 — PERFIL DE MERCADO DAS AVI RESPONDENTES 

Sim Não
Há menos 
de 1 ano

Entre      
1 e 2 anos

Entre      
2 e 4 anos

Entre      
4 e 6 anos

Entre      
6 e 8 anos

Mais de   
8 anos

Entre   
1 e 3

Entre   
3 e 5

Entre   
5 e 7

Entre   
7 e 9

Mais 
de    9

22% 78% 10% 12% 22% 16% 7% 33% 36% 3% 2% 0% 0%

PERFIL PROFISSIONAL DOS RESPONDENTES
POSSUI LOJA FÍSICA TEMPO DE MERCADO QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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FIGURA 8 — PERFIL GERAL DOS RESPONDENTES 

PERFIL GERAL DOS RESPONDENTES 

GÊNERO FAIXA ETÁRIA 

Feminino Masculino 18 a 22 
anos 

23 a 27 
anos 

28 a 32 
anos 

33 a 37 
anos 

38 a 42 
anos 

43 a 47 
anos 

Mais de 
48 anos 

59% 41% 0% 7% 12% 26% 28% 16% 12% 
FORMAÇÃO 

Ensino médio 
Ensino 

técnico em 
turismo 

Superior em 
turismo 

Superior em 
outra área 

Pós-graduado 
em turismo 

Pós graduado 
em outra área 

5% 7% 28% 26% 9% 26% 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

Acerca do Processo de Comercialização das agências investigadas, 

considerando do início da pandemia, em março de 2020 até agosto de 2021, 47% 

dos participantes informaram que estão sendo vendidas menos de 05 viagens 

mensais, de 21% a 24% afirmam vender entre 05 e 30 viagens por mês e apenas 

2% afirmam vender mais de 90 viagens por mês, esta última ligada ao atendimento 

de viagens corporativas. Analisando de forma geral, esses números podem estar 

relacionados diretamente com a pandemia do Covid-19, que afetou diversos setores, 

mas principalmente o setor de viagens e turismo com a paralisação das companhias 

aéreas e fechamento das fronteiras entre os países. De acordo com o estudo da 

FGV (2020) intitulado Impacto Econômico do Covid-19 - Propostas para o Turismo 

Brasileiro, a suspensão das viagens e o fechamento das fronteiras fez com que a 

atividade turística se tornasse completamente inviável, sem a possibilidade de 

deslocamento de pessoas para outros lugares para atividades de lazer e consumo 

em diferentes locais fora de sua área de residência. Por consequência, houve a 

suspensão das atividades de hotéis e restaurantes, rotas rodoviárias, redução 

drástica de voos e impossibilidade de venda de pacotes turísticos, fatos que 

afetaram drasticamente o setor de viagens e turismo (FGV, 2020). Nesse período 

durante a pandemia, principalmente nos períodos mais críticos, de acordo com as 

três entrevistas em profundidade realizadas, as redes sociais serviram única e 

exclusivamente como fonte de informação para o usuário e apenas recentemente 

estão sendo utilizadas para ações pontuais de marketing para vendas nacionais em 

curto prazo e vendas internacionais futuras, previstas para 2022. Faz-se importante 
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destacar que considerando a intangibilidade do produto turístico (MIDDLETON e 

CLARKE, 2001), Guerra (2014) afirmou que as redes sociais podem servir como 

fonte de informação para o usuário na escolha de um destino, pois diante de seus 

olhos há ferramentas digitais e recursos tecnológicos que ampliam seus horizontes. 

No caso pandêmico em questão, as redes sociais serviram, tanto para as agências 

de viagens quanto para os consumidores, como geração e fonte de informação 

sobre cancelamentos, abertura e fechamento de fronteiras, vacinas aceitas nos 

países etc. 

Além do mais, no questionário também foram abordados o Perfil e os 

Aspectos de Comunicação das agências de viagens, os quais serão apresentados a 

seguir. Com relação ao perfil de comunicação das agências, 38% já utilizam o 

Instagram entre 2 e 4 anos, 24% utilizam entre 1 e 2 anos, 22% utilizam há menos 

de 1 ano, 14% utilizam entre 4 e 6 anos e apenas 2% utilizam há mais de 6 anos. 

Levando em consideração que o Brasil é o terceiro país com maior número de 

usuários, contando com 110 milhões de usuários ativos no Instagram, perdendo 

apenas para os Estados Unidos, com 170 milhões de usuários ativos, e para a Índia, 

que está em primeiro lugar com 180 milhões de usuários ativos (STATISTA, 2021) e 

o início das atividades do Instagram em 2010, pode-se constatar que é baixo o 

percentual de agências de viagens que utilizam a ferramenta há mais de quatro 

anos, ou seja, antes de 2017, sendo apenas 16%, que corresponde à nove 

agências, estas pertencentes às agências que estão no mercado há mais de quatro 

anos. As outras 49 agências estão ativas no mercado no período entre menos de um 

ano e mais de oito anos e, fazem uso da rede social Instagram há no máximo quatro 

anos, ou seja, começaram a utilizar o Instagram entre os anos de 2017 e 2021. Esta 

informação pode ser observada detalhadamente no gráfico 01:  
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GRÁFICO 1 — TEMPO DE MERCADO x TEMPO DE USO DO INSTAGRAM 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Ou seja, a maioria das agências está ativa no mercado há mais de seis anos, 

porém a grande parte que faz uso do Instagram está ativa na rede social entre dois e 

quatro anos. 

Dentre as agências participantes, a maioria (34%) produz conteúdo de duas a 

três vezes por semana, 22% produzem conteúdo diariamente, 21% produzem 

quando surge algo específico, 16% postam na plataforma uma vez por semana e 

apenas 2% utilizam outra rede social para produzir conteúdo. No que tange a 

produção de conteúdo em outras redes sociais, 41% afirmaram produzir conteúdo 

no WhatsApp, seguido por 38% de conteúdo produzido no Facebook e apenas 2% 

no Youtube. Nesse sentido, visto que as redes sociais podem ser grandes aliadas na 

divulgação de destinos e criação de informações para os consumidores, nota-se que 

as agências de viagens produzem conteúdo frequentemente e em diferentes redes 

sociais, esforçando-se para ficar cada vez mais próximas do consumidor. 

A fim de compreender a efetividade do Instagram, perguntou-se se 

perceberam aumento do número de clientes depois que passaram a utilizar a rede 

social onde, 28% afirmaram que sim, 21% afirmaram que não, 21% perceberam 

somente após uma postagem específica, 16% notaram um aumento somente depois 

que começaram a postar regularmente e apenas 14% afirmaram notar esse 

aumento somente em datas especiais, como férias e feriados. Dessa forma, 
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percebe-se que as redes sociais podem ser aliadas na aquisição de novos clientes. 

Tuten e Solomon (2013), afirmam que um dos objetivos das redes sociais é ajudar o 

consumidor durante o processo de compra, provocando o desejo e os levando à 

ação, influenciando assim as atitudes e o movimento do cliente através das 

mensagens postadas.  

Quando perguntados se utilizam o perfil pessoal do Instagram para 

produzir conteúdo de viagem, 29% afirmaram que utilizam sempre, 28% utilizam às 

vezes, 24% não utilizam o perfil pessoal, 17% utilizam raramente e apenas 2% 

utilizam somente para postar viagens pessoais, sem produzir conteúdo 

especificamente. Dos respondentes que afirmaram utilizar a rede social pessoal, 

50% informou observar maior quantidade de interação no perfil pessoal enquanto 

47% afirmaram ter maior interação no perfil profissional, o que nos mostra que os 

consumidores preferem interagir, se comunicar e se conectar com pessoas ao invés 

de marcas. Pode-se afirmar que a interação através do perfil pessoal dá a impressão 

de uma proximidade maior, o que faz com que a interação online se assemelhe à 

interação pessoal real. 

Já, a fim de identificar de que forma realizam a gestão do Instagram da 

agência, perguntou-se como faziam e, 88% dos respondentes do questionário 

afirmaram que é realizada por eles mesmos e 12% disseram que a gestão da rede 

social é realizada por uma empresa terceirizada ou freelancers de marketing digital. 

Na entrevista em profundidade, as três agências entrevistadas afirmaram que elas 

mesmas preferem fazer a gestão e posts do Instagram visto que já conhecem seu 

público, têm domínio da rede social e utilizam sites e plataformas para criar as 

imagens dos posts. Uma delas informou que acaba fazendo vídeos com a própria 

família, principalmente quando está em viagem pois, notou que dessa forma o 

público se identifica e se conecta de maneira mais genuína, o que acaba criando 

mais engajamento e movimentação na página. Outra questão apontada foi que, com 

a redução das vendas, o custo para contratar uma agência de marketing 

especializada ou freelancer está alto, no entanto, as três entrevistadas têm a 

intenção de, futuramente, conforme o aquecimento do setor e aumento das vendas, 

contratar uma agência especializada em marketing digital. 

Já, no que diz respeito aos Aspectos de Comunicabilidade das agências de 

viagens, 53% afirmaram que o principal canal de comunicação para aquisição de 

clientes é o WhatsApp, acompanhado por 31% do Instagram e 10% do Facebook. 
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Quanto ao uso do WhatsApp, Souza (2018, p. 12) afirma que a ferramenta surgiu no 

“mundo corporativo como um meio alternativo para contatar pessoas, agendar 

entregas, prestação de serviços, assim como campanhas publicitárias, comunicação 

interna, atendimento ao consumidor e atualização de notícias”. De acordo com um 

estudo do Sebrae (2019) o envio de mensagens está substituindo outras formas de 

comunicação e transformando a natureza da comunicação diária de bilhões de 

pessoas ao redor do mundo. É a oportunidade que as empresas estão tendo de 

investir na criação de uma jornada do consumidor mais simples e rápida através das 

mensagens (SEBRAE, 2019). 

No entanto, apresenta-se no gráfico 2, os principais Canais de Comunicação 

Digital Utilizados pelos respondentes, onde se reconhece que o canal digital 

dominante é a rede social Instagram, seguido pelo WhatsApp e Facebook. Site 

próprio, e-mail marketing, LinkedIn e materiais impressos estão na lista dos menos 

utilizados.  

GRÁFICO 2 – CANAIS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

Observa-se a partir do gráfico que a diferença entre as três principais 

plataformas (Instagram, WhatsApp e Facebook) é muito pequena, através delas, os 

usuários estabelecem uma comunicação e interação maior com as organizações, 

sendo a maneira mais rápida e segura para manter contatos com o público, visto 
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que as pessoas utilizam essas redes para interagir com familiares, amigos e buscar 

informações sobre marcas e serviços que as empresas oferecem, se tornando cada 

vez mais essencial na tomada de decisão do consumidor (SAMPAIO e TAVARES, 

2017). O que faz pensar que o Instagram é o canal de comunicação digital mais 

utilizado é que na plataforma os produtos e serviços são promovidos por meio de 

fotografias e imagens, o que torna essa rede social aliada na divulgação dos 

destinos para as agências de viagens, haja visto anteriormente a intangibilidade do 

setor de turismo. Para Alves, Costa e Perinotto (2017), as imagens postadas nas 

redes sociais, em especial no Instagram são meios de tangibilização do lugar, assim 

como são ferramentas para promoção dos destinos turísticos.  

Na entrevista em profundidade, quando perguntados o que os faz preferir o 

Instagram ao invés do WhatsApp como principal canal de comunicação digital, 

constatou-se que as agências utilizam o Instagram como porta de entrada dos 

clientes, uma vez que as pessoas gostam de ver imagens e vídeos dos locais e, 

utilizam o WhatsApp para dar continuidade ao atendimento e posterior fechamento 

da venda. Observou-se também que usam o Instagram mais como meio de 

comunicação do que promoção, já que as oscilações nos preços são altas. Uma das 

agências informou que prefere a rede social Instagram pois nela é possível atingir 

um maior número de pessoas em uma única postagem, o que a faz ganhar tempo e 

ser mais assertiva no retorno, visto que também não gosta de ficar ‘importunando’ os 

clientes através das mensagens enviadas no WhatsApp. Outro fato que duas 

agências comentaram é que, notam o aumento na movimentação e interação da 

página quando elas aparecem nos vídeos, seja falando sobre um destino, seja 

mostrando uma viagem que estão fazendo. Ainda a partir das entrevistas, todas 

informaram que desde que começaram a utilizar as redes sociais não costumam 

destinar uma verba mensal para o marketing nas redes sociais, apenas fazem o uso 

dos posts orgânicos (não patrocinados), no entanto, duas delas já fizeram ao menos 

um post patrocinado e notaram que, com relação ao custo-benefício, não valeu a 

pena pois, vieram muitos ‘curiosos’ que não trouxeram retorno financeiro. Assim, 

decidiram seguir com os posts orgânicos, sem investimentos pois, concluíram que, o 

cliente que está de fato interessado, irá entrar em contato. Neste sentido, as redes 

sociais podem vir a somar no papel dos agentes de viagens e, como nova forma de 

comunicação, podem ser utilizadas, como plataformas de comércio digital ou portais 

de viagens, que permitem uma descrição da oferta turística com compartilhamento 
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de informações em maior quantidade. (SEMERÁDOVÁ et al., 2016; UKPABI et al., 

2017).  

Outro ponto a ser levado em consideração é que as empresas se tornam 

presentes em ambientes que reúnem um grande universo de usuários e permitem-

se interagir com outros atores, criando possibilidades de fazer novos negócios 

(ARAÚJO, ALVES e BUENO, 2019). Em suma, como visto anteriormente, as 

agências de viagens podem utilizar das redes sociais para se aproximar cada vez 

mais do consumidor pois, devido ao caráter intangível do turismo a rede social digital 

pode ser utilizada como um meio de comunicação eficiente para mostrar 

visualmente os destinos através de fotografias e vídeos. No entanto, é válido 

destacar que, o uso de uma ou outra rede social não desprestigia as demais, muito 

pelo contrário, ambas podem ser complementares umas às outras, uma vez que o 

Instagram pode ser uma boa fonte de captação de novos clientes e o WhatsApp, 

como observado nas entrevistas em profundidade, pode ser uma boa fonte para 

fechamento dos negócios, já que facilita a jornada de compra do consumidor ao 

permitir a troca instantânea de mensagens, envio de fotos, arquivos e documentos 

em pdf. 

Quando questionados sobre o Acompanhamento do Mercado mediante as 

contas corporativas no Instagram, os agentes de viagens apontaram que 

acompanham o mercado através dos perfis nas redes sociais, como demonstrado no 

gráfico 03. 
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GRÁFICO 3 – ACOMPANHAMENTO DO MERCADO NO INSTAGRAM 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

Por meio do Gráfico 3, nota-se que as agências de viagens acompanham a 

publicação de conteúdo de outras contas para saber o que está sendo divulgado no 

mercado. Vale destacar que grande parte acompanha o setor através das contas de 

destinos turísticos, fornecedores/parceiros, concorrentes, operadores, 

empreendimentos e produtos específicos e apenas de 4% não acompanham o 

mercado a partir do Instagram. Observa-se, então, que as informações obtidas 

através desta rede social podem ser úteis no setor do turismo, visto que 

representam uma fonte de informação sobre os turistas, o que permite compreender 

suas preferências, bem como responder a essas preferências (LEUNG et al., 2013), 

ao mesmo tempo que servem também como fonte de informação acerca do 

mercado de viagens e turismo para os agentes de viagens.  Além disso, proporciona 

às empresas acesso às informações que poderão ser utilizadas no seu negócio, 

como a possibilidade de verificar as preferências dos consumidores, obter 

informações dos concorrentes, fazer pesquisa de mercado, identificar novas 

oportunidades e trocar informações para utilizar como estratégia de marketing 

(JUNQUEIRA, FILHO, LOPES, SOUSA e FONSECA, 2014).   

Ainda sobre obter informações acerca do mercado de viagens e turismo 

através das redes sociais, o Instagram possibilita, com o uso da hashtag + o nome 

do lugar de interesse, oferecer aos usuários informações detalhadas e atuais sobre 
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diversos lugares do mundo, o que contribui para ambos envolvidos (agências de 

viagens e consumidor). Santos, Campos e Barbosa (2020) informam que as 

empresas que ingressaram no Instagram passaram a agregar valor a seus clientes, 

pois trata-se de uma ferramenta atualizada e disponível o tempo todo, que tem como 

intuito entregar conteúdo atrativo e relevante com o objetivo de agregar valor à 

experiência. Isto posto, perguntou-se às agências de viagens que Tipo de Conteúdo 

produzem no Instagram, onde 33% afirmaram produzir conteúdo sobre curiosidades 

e dica de viagens, como se observa no Gráfico 4. 

 

GRÁFICO 4 – PRODUÇÃO DE CONTEÚDO 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

Então, como visto na parte teórica deste trabalho, o papel das agências de 

viagens a ser desenvolvido não tem somente a finalidade de comercializar produtos 

turísticos, mas também orientar as pessoas que desejam viajar, estudando as 

melhores condições, tanto em nível operacional quanto financeiro, assessorando os 

clientes na escolha de roteiros e oferecendo serviços de qualidade (PETROCCHI e 

BONA, 2003). Sendo assim, observa-se que os conteúdos mais produzidos pelas 

agências mantêm a característica original de orientar o público que deseja viajar. 

Observa-se também que se referem às variáveis relacionadas diretamente com a 

promoção de marketing que tem a finalidade de expandir suas vendas e 

competitividade. De acordo com Santos (2018), uma propaganda correta nas redes 

sociais, tem um poder enorme de propagação, o consumidor que a vê torna-se mais 
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influenciado a adquirir o produto, ou ainda se tornar agente propagador por 

compartilhar o conteúdo, fazendo com que o anúncio seja visto por muitas pessoas. 

Paralelamente, como apresentado no Gráfico 5, a maior fonte de busca de 

informação dos respondentes ocorre de forma online, sendo em sua maioria através 

das redes sociais de contas relacionadas ao assunto, sites e eventos online. Outro 

dado importante a se destacar no gráfico 05 é o baixo percentual de informações 

obtidas através de visitas de executivos o que pode ser reflexo da pandemia Covid-

19.  

GRÁFICO 5 — BUSCA DE INFORMAÇÕES 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

Dessa maneira, é possível observar que as redes sociais transformaram a 

relação entre empresas e consumidores, a qual agora recebem amplas influências a 

partir das diversas possibilidades desse “novo cenário” que o avanço tecnológico 

tem instituído (MAGALHÃES et. al, 2013). Percebe-se também que possibilitaram a 

criação de novos canais e consequentemente uma pluralidade de conteúdos 

circulando em grupos sociais online (MUELLER, 2016). Para Marques e Vidigal 

(2018) as redes sociais passaram do simples entretenimento para uma importante 

fonte de informação, pois permite às empresas o acompanhamento da concorrência, 

monitoramento do ambiente de atuação, detecção do aporte de novas tecnologias 
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no mercado, compreensão do comportamento do consumidor e melhora ou até 

mesmo desenvolvimento de novos produtos e serviços.  

Portanto, para entender melhor a relação entre o Instagram, as agências de 

viagens e o turismo, perguntou-se na entrevista em profundidade se as agências 

acreditavam que o Instagram é a rede social ideal para o Turismo e se sim, o 

porquê. As três entrevistadas responderam que acreditam que sim, o Instagram é a 

rede social ideal para o Turismo, tanto que, um dos entrevistados viu a possibilidade 

no Instagram de mostrar o lado ‘real’ dos destinos e não somente os pontos 

turísticos que a mídia está acostumada a mostrar. Visualizaram a oportunidade de 

comercializar, de maneira genuína, o turismo de experiência, onde visitam e passam 

informações de lugares tradicionais – mas não turísticos – que fazem parte da 

história da cidade. Contaram que desta forma, passaram a ter maior credibilidade 

com os clientes, já que passaram a ter uma relação mais próxima, mesmo que 

online. Contudo, deve ser levado em consideração a idade do público, pois as duas 

agências que utilizam de forma mais ativa as redes sociais, identificaram que o 

Instagram funciona bem para o público de 20 a 40 anos enquanto o Facebook atrai 

pessoas de 40 anos ou mais. Logo, se vê que o fácil acesso à internet, também 

promovido pela rede móvel, pode ter intensificado as interações online, de modo 

que, o viajante, o agente de viagem e os demais profissionais do setor possam 

incluir imagens nas redes sociais, compartilhar e comentar uma publicação em 

tempo real (BRASIL, 2015). Essa interação gera troca de informação e experiências 

entre os usuários através dos comentários que, posteriormente, podem ser utilizados 

como ferramenta de estudo na promoção dos destinos pelas agências de viagens. 

Além disso, as redes sociais podem estimular os turistas a buscar e compartilhar 

experiências que funcionarão como mensagens publicitárias e ajudarão na formação 

de uma imagem-alvo mais positiva. Portanto, desempenham um papel importante 

tanto para os destinos e agências de viagens quanto para os turistas. Assim, a partir 

das trocas de informações online nas redes sociais, será possível às agências de 

viagens a análise das características, motivações e perfil dos consumidores, 

tornando-se assim uma fonte de informação. Visto isso, percebe-se que a natureza 

experiencial do turismo e da hospitalidade exige cocriação de valor, que ocorre por 

meio da participação crítica e da colaboração de turistas com prestadores de 

serviços, bem como com outros turistas (RIHOVA et al., 2018). Dessa maneira 

pressupõe que os consumidores tenham um papel ativo nas plataformas e cocriem 
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valor junto com a empresa, funcionários e outros clientes (RANJAN et al., 2014). 

Para Salvado (2013), a cocriação exerce poder e influência para a inovação aberta 

no setor das agências de viagens independentes (AVI) visto que podem produzir 

impactos positivos na performance organizacional e gerar inovadores modelos de 

distribuição e comercialização.  

Nesse contexto, quando perguntados sobre Como Lidam com os 
Comentários e Interações recebidos no perfil da agência, 38% dos respondentes 

afirmam saber o que é o engajamento do público e realizam o monitoramento, 

enquanto apenas 7% fazem o monitoramento e discutem os resultados com a 

equipe. A grande parte, 53% não sabe ao certo o que é engajamento do público. O 

que se observou até o momento é que as agências de viagens acabam por utilizar a 

rede social de forma incompleta, sendo usada somente como um simples canal de 

comunicação e promoção de marketing. De acordo com um estudo realizado pelo 

Sebrae Bahia (2019), as métricas que o Instagram disponibiliza através da 

ferramenta chamada insights são onze, sendo elas: impressões, alcance, 

visualizações do perfil, cliques no site, cliques em ligar, cliques em e-mail, 

publicações, gênero e idade dos seus seguidores, localização, seguidores por horas 

e seguidores por dias. A análise dessas métricas é interessante para avaliar o 

desempenho da empresa no espaço virtual, visto que por meio dessas avaliações é 

possível interpretar as informações, realizar testes e fazer mudanças para melhorar 

continuamente a presença e posicionamento digital da empresa. Além de que, essas 

informações ainda podem ajudar a empresa a identificar o índice da audiência do 

conteúdo e o interesse do público pelas publicações, permitindo direcionar sua 

produção a temas relacionados. (SEBRAE BAHIA, 2019). Dessa forma, em conjunto 

com o processo da gestão do conhecimento de obter, compartilhar, usar e gerenciar 

as informações, é possível criar estratégias que auxiliem nas vendas e aquisição de 

novos clientes, criando assim uma ponte que conecta as fontes de geração de 

informações e dados com as necessidades de aplicação do conhecimento, 

possibilitando às empresas geração de valor e aumento da competitividade. 

(FERNANDES, 2019). 

O que se vê é que as agências não utilizam o Instagram com todo o potencial 

que as ferramentas podem proporcionar, enquanto tecnologia e extração de dados, 

muitas vezes analisando as métricas apenas pelas curtidas e comentários. Desse 

modo, as informações disponibilizadas no Instagram pelos usuários, que podem 
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oferecer às agências de viagens dados para serem interpretados e se tornar 

informações para gerar conhecimentos promissores à organização acabam não 

sendo extraídos ou analisados.  

Entre os respondentes que afirmaram saber o que é engajamento do público, 

mais da metade (55%) considera muito importante, 38% consideram importante e 

apenas 2% consideram sem importância. No entanto, no que diz respeito à análise 

do engajamento, como comentários, compartilhamentos, likes etc., quase metade 

dos respondentes (48%) dizem analisar os comentários a nível gerencial e apenas 

9% afirmam analisar sistematicamente, elaborar relatórios, discutir os resultados e 

tomar decisões a partir desta análise, como observa-se no Gráfico 6. 

 

GRÁFICO 6 — ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS E INTERAÇÕES  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

Sendo assim, conforme o conteúdo postado, os usuários podem interagir nas 

publicações e deixar informações e dados que poderão ser coletados pelas agências 

de viagens para realizar o processo de gestão do conhecimento. De acordo com 

Torres (2009, p. 97) essas informações podem ser utilizadas “tanto na comunicação 

interna da quanto na comunicação externa da empresa”. Além disso, para Deiss e 

Hennenberry (2019, p. 75) as redes sociais têm a capacidade de “exercer nas 

empresas o papel de ‘escuta social’, a fim de monitorar o comportamento do usuário 

através da observação de conversas que ocorrem entre marca e cliente, cliente e 

cliente, cliente e cliente em potencial.” (DEISS e HENNEBERRY, 2019, p. 175). 

Portanto, as informações obtidas na rede social Instagram, a partir dos comentários 

dos usuários, também poderão ser utilizadas como recursos do conhecimento com o 
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objetivo de instrumentalizar as agências de viagens na criação de estratégias de 

mercado, visto que o conhecimento se tornou um fator de valor competitivo entre as 

organizações, partindo do pressuposto que é reconhecido como vantagem 

estratégica quando associado a dados e informações junto às qualificações e ideias 

dos indivíduos (SILVA, 2016). 

Dessa forma, constata-se que poucas agências de viagens transformam o 

material que tem nas redes sociais em conhecimento, apenas utilizam as 

informações como dados, que segundo Davenport (1998, p. 18) são “simples 

observações sobre o mundo e facilmente estruturados e não são dotados de 

relevância e propósito”. Para que se transforme os dados em conhecimento, é 

necessário reflexão, síntese e contexto (DAVENPORT, 1998). Valemtin (2008, p. 

321) reforça tal realidade ao afirmar que “sozinhos dados não fornecem as 

informações para a tomada de decisão, inicialmente são tidos como matérias-primas 

essenciais para que posteriormente, somente após a interpretação possam ser 

utilizados para criar a informação”. 

Sobretudo, com relação à emissão dos Relatórios para Obter Informações, 

45% dos respondentes afirmam ter conhecimento de que é possível emiti-los através 

do próprio Instagram mas não o utilizam, 28% têm conhecimento e utilizam e 28% 

não tem conhecimento e não utilizam. Já quando perguntados se fazem uso de 

algum outro programa ou plataforma para analisar o desempenho e informações da 

rede social da agência, 51% dizem utilizar relatórios criados a partir de outras 

plataformas, como Facebook, Google e Power Bi, por exemplo, enquanto 49% 

dizem não utilizar nenhum tipo de relatório para análise, como apresentado no 

gráfico 7. 
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GRÁFICO 7 — ANÁLISE DO DESEMPENHO DAS REDES SOCIAIS 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

O fato da maioria das agências não utilizar nenhum relatório e utilizar de 

forma limitada as análises das métricas fornecidas pelo Instagram está ligada ao 

tamanho e quantidade de funcionários que a agência de viagens possui, pois, 

grande parte (34) são formadas apenas pelos proprietários, enquanto apenas três 

empresas possuem entre três e sete funcionários.  

A partir das entrevistas em profundidade, percebeu-se que a análise dos 

dados ocorre de forma simples. Das três agências entrevistadas, todas informaram 

que tem conhecimento da possibilidade de extração dos relatórios, entretanto, uma 

informou que não analisa nenhum tipo de informação, outra informou que analisa de 

forma superficial os comentários e número de seguidores e a outra informou que 

analisa de forma breve os comentários, postagens que tiveram maior quantidade de 

curtidas, número e gênero de seguidores. As duas que analisam as informações, 

afirmaram interpretar os dados e, conforme a conclusão, mudam sua estratégia de 

divulgação. Porém, todas as três, informaram não analisar de maneira completa por 

falta de tempo somado ao pouco conhecimento sobre marketing digital e análise de 

dados. Quando perguntados se vão em busca de conhecimento sobre essas áreas, 

duas informaram buscar conhecimento apenas sobre marketing digital através de 

vídeos gratuitos, principalmente os disponibilizados no Youtube e as três afirmaram 
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não buscar informações sobre a análise dos dados, seja por falta de tempo ou por 

ser uma área que não chama muito a atenção. No entanto, mesmo levando em 

consideração o cenário das agências de viagens serem de fato pequenas empresas 

e que atuam de forma independente, não sendo franquias, verifica-se que sim, é 

possível obter informações através do Instagram que possam ajudar as agências de 

viagens a traçar o perfil do seu cliente a fim de conhecê-los melhor, e assim gerar 

conhecimento interno para subsidiar a criação de estratégias de marketing mais 

assertivas.  

O perfil das agências de viagens aqui apresentados é um indicador 

importante no que diz respeito à análise dos dados e informações obtidas a partir da 

rede social Instagram, visto que a maior parte das agências de viagens 

independentes de Curitiba-PR e região metropolitana possuem perfis similares e são 

de pequeno porte. É importante ressaltar também que os resultados apresentados 

representam somente uma parcela destas agências, que em sua totalidade parte de 

um universo composto por 836 agências de viagens. 

Levando em conta as discussões realizadas, é possível afirmar que o uso do 

marketing digital e a cocriação de valor permitem um contato mais próximo entre 

empresa e cliente, o que torna a relação mais presente no dia a dia. Tal contexto 

muitas vezes acontece por meio das redes sociais, as quais são base de muitos 

fenômenos complexos envolvendo interações de pares entre entidades. No turismo, 

conforme aponta Alves et. al (2010), as redes sociais têm desempenhado um papel 

importante na promoção dos destinos, pois os usuários utilizam de imagens e vídeos 

para promover um destino ou simplesmente compartilham com seu círculo social 

online suas experiências, o que está reinventando a forma como as pessoas, leia-se 

agentes de viagens e consumidores, pesquisam por viagens. 

Entretanto, nota-se que o tratamento e uso da informação não ocorre 

conforme apresentado no referencial teórico desta pesquisa. Ocorre apenas uma 

parte do fluxo da informação do modelo por McGee e Prusak (2003), como 

representados nas Figuras 7 e 8, respectivamente. 
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FIGURA 9 — REPRESENTAÇÃO DO QUE OCORRE NA MAIOR PARTE DAS 

AGÊNCIAS 

 
Fonte: Adaptado pela autora (2021). 

Percebe-se que o que ocorre na maioria das agências é somente uma etapa 

do modelo proposto pelos autores: a etapa da coleta/entrada de informação (Figura 

7) e na minoria das agências ocorre três etapas: coleta/entrada, tratamento e 

apresentação e distribuição e disseminação da informação (Figura 8).  

FIGURA 10 — REPRESENTAÇÃO DO QUE OCORRE NA MINORIA DAS 

AGÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pela autora (2021). 
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Portanto, excluem-se completamente as etapas de: identificação de 

necessidades e requisitos de informação, classificação e armazenamento, 

desenvolvimento de produtos e serviços de Informação e percebe-se que, o que 

ocorre é o Conhecimento da Informação e não a Análise e o Uso da Informação. 

Para uma melhor visualização, é apresentado na Figura 9 a representação completa 

do fluxo da informação do modelo proposto por McGee e Prusak (2003), sinalizando 

as etapas não utilizadas pelas agências e incluindo o resultado de Conhecimento da 

Informação. 

 

FIGURA 11 — REPRESENTAÇÃO COMPLETA DO MODELO DE MCGEE E 

PRUSAK (2003) CONSIDERANDO AS ETAPAS NÃO REALIZADAS PELAS AVI 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

Assim sendo, conclui-se que o processo de fluxo da informação investigado 

no referencial teórico ocorre de forma incompleta no universo das Agências de 

Viagens pesquisadas, o que traz como resultado somente o Conhecimento da 

Informação, dificultando assim a Análise e Uso da Informação para a gestão do 

conhecimento, desperdiçando diferentes possibilidades de ampliação da gestão e 

profissionalismo destas empresas.  

Deste modo, para que a gestão do conhecimento aconteça, é imprescindível 

que as etapas do Fluxo da Informação ocorram de forma completa. No entanto, esse 

processo depende da maneira que os proprietários e gerentes das agências de 

viagens visualizam e empregam as informações oriundas do Instagram, analisando 

como podem ajudá-los a traçar o perfil do cliente com o intuito de conhecê-los 
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melhor, gerando assim conhecimento interno com o intuito de subsidiar a criação de 

estratégias de marketing assertivas.  

Vale destacar que o modelo de Gestão da Informação proposto por McGee e 

Prusak (2003) foi escolhido para o desenvolvimento deste trabalho por conta do 

perfil das agências de viagens entrevistadas, visto que em sua maioria são formadas 

somente pelos gestores, que acabam desempenhando todas as atividades 

necessárias dentro de uma empresa e, conforme aponta Pavan (2016), este modelo 

permite maior participação dos indivíduos, dando importância ao conhecimento do 

mesmo e sua influência no sistema. Outro ponto interessante é que os autores 

consideram a informação um recurso estratégico para os gestores das 

organizações, conforme afirmam Rocha e Neto (2019). 

De forma complementar, na entrevista em profundidade, foi perguntado para 

as agências qual é o maior desafio das redes sociais, principalmente o Instagram e 

como eles veem a retomada do setor no período pós-pandemia. No que diz respeito 

ao desafio, uma das agências entrevistadas respondeu que para ela, a maior 

adversidade é aumentar o número de seguidores que se identifiquem de fato com a 

agência, dessa forma ela teria um melhor engajamento na página e 

consequentemente aumento no número de vendas. Outra agência respondeu que o 

maior desafio é saber como utilizar a rede social de maneira certa, pois acredita que 

há alguns ‘macetes’, como horário certo para postar e tipo de postagem, por 

exemplo. E a terceira respondeu que, o maior desafio é ter tempo para realizar a 

postagem. Outra questão apontada por esta última é o desafio da própria rede social 

que, por conta dos algoritmos, pode acabar não realizando a entrega do post para 

100% dos seguidores.  

Já no que diz respeito à retomada do setor, as três entrevistadas acreditam 

em um cenário promissor e enxergam também a possibilidade da valorização das 

agências de viagens, haja visto os contratempos que muitas pessoas que 

compraram diretamente dos canais online passaram durante a pandemia, 

principalmente por não ter um canal de comunicação eficaz para resolver os 

problemas como remarcação e cancelamento de voos e hotéis. Todas acreditam 

também que o Instagram será muito importante para o posicionamento das 

empresas e aproximação com os clientes, uma vez que as interações e 

comunicação online estão se tornando cada vez mais comuns.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O avanço tecnológico e o advento da internet contribuíram para a construção 

de um espaço virtual para a comunicação – o ciberespaço – e fizeram com que as 

adversidades temporais da comunicabilidade fossem rompidas, o que gerou fácil e 

rápido acesso às informações, bem como ocasionou maior proximidade entre as 

pessoas, causando assim mudança no comportamento do consumidor. Ao mesmo 

tempo, também acarretou a mudança do comportamento das empresas, que 

precisaram se adaptar à um novo modelo de marketing: o marketing digital, que 

trouxe consigo as redes sociais, as quais se tornaram parte do cotidiano e têm 

colaborado intensamente para uma constante transformação na comunicação. 

Entretanto, as redes sociais oferecem muito mais possibilidades que apenas 

comunicação, a partir delas tem-se dados com significativo potencial para gestão do 

conhecimento, visto que são também redes de informação que, se analisadas de 

acordo com o fluxo de informação, podem promover melhorias constantes tanto para 

a própria organização, quanto para seus clientes.  

A partir do presente estudo foi possível identificar a capacidade das redes 

sociais se tornarem potentes canais para a busca de informações para a gestão do 

turismo, quando o assunto é viagem. Verificaram-se estudos sobre marketing digital, 

redes sociais, cocriação de valor, gestão da informação e do conhecimento, 

baseando-se em modelos teóricos apresentados durante a contextualização teórica. 

Dessa forma, pode-se perceber que o uso do Instagram como fonte de informação 

para a gestão do conhecimento nas agências de viagens de Curitiba-PR e região 

metropolitana não acontece, mas pode vir a ocorrer, desde que as agências de 

viagens façam o uso completo dos processos de fluxo da informação, como o 

proposto por McGee e Prusak (2003) e apresentado nesta pesquisa. Concluiu-se 

que o processo ocorre de forma incompleta o que impossibilita o desenvolvimento 

da gestão da informação e do conhecimento. 

Nesse contexto, diante dos objetivos dessa dissertação, é possível indicar 

que o primeiro objetivo específico de ‘reconhecer a relação entre informações de 

redes sociais e gestão do conhecimento’ está disposto no capítulo 3, em conjunto 

com o quarto objetivo específico, desenvolvido na seção 2.3, de ‘compreender a 

relação entre as agências de viagens e seus clientes no Instagram, ressaltando a 

importância desta rede social para o seu marketing digital’, onde viu-se que sim, as 
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agências de viagens podem utilizar das redes sociais para ter uma relação cada vez 

mais próxima com o consumidor, haja visto a característica intangível do turismo, 

que pode ser - de certa forma - alcançada através das fotos, vídeos e  experiências 

por escrito, tanto por parte dos usuários quanto por parte dos perfis empresariais. 

Essa troca de informações, além da promoção, promove também a cocriação de 

valor, discutida na seção 2.2, onde os clientes têm a possibilidade de fazer parte das 

estratégias da empresa a fim de incentivar a inovação.  

O segundo objetivo específico de ‘identificar a utilização do Instagram, 

enquanto rede social, por parte das agências de viagens independentes de Curitiba-

PR e região metropolitana’ foi alcançado com a aplicação do questionário e as 

entrevistas em profundidade, dispostos nos capítulos 4, de metodologia, e 5 com a 

análise dos resultados. Os principais resultados apontaram que as agências de 

viagens utilizam a rede social Instagram enquanto canal de comunicação com o 

intuito principal de tornar a relação com o cliente mais próxima, visto que a 

plataforma dispõe de recursos como comentários, chats, marcação e vídeos que 

possibilitam essa aproximação e interação, mesmo que digital.  

O terceiro objetivo específico que buscou ‘verificar se as agências de viagens 

independentes de Curitiba-PR e região metropolitana utilizam a rede social 

Instagram para obtenção de informações e criação de estratégias baseadas na 

gestão do conhecimento’ está disposto entre os capítulos 2, 3 e 5, mas 

principalmente neste último, com os resultados do questionário e das entrevistas.  

Foi possível observar que, para que o processo da gestão do conhecimento 

aconteça dentro das empresas, é necessário que haja uma estrutura pré-definida 

para administrar a transformação do dado e delinear o fluxo da informação. Essas 

informações, se coletadas e analisadas de forma correta, a partir do fluxo da 

informação, podem trazer benefícios às agências de viagens, possibilitando a 

diferenciação da marca no mercado e vantagem competitiva por conta da 

aproximação com os consumidores. Entretanto, os resultados da pesquisa de campo 

apontam para a utilização parcial da rede social Instagram como fonte para gestão 

de informação e do conhecimento, por parte das agências de viagens independentes 

(AVI) investigadas. 

Portanto, a partir das escolhas metodológicas e resultados das duas 

pesquisas de campo, foi possível constatar que que o Instagram é utilizado pela 

maioria das agências de viagens entrevistadas (27%) como principal canal de 
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comunicação. Todavia, no que diz respeito à utilização das informações obtidas 

através da rede social, verificou-se que o processo de gestão do conhecimento pode 

ocorrer e consequentemente colaborar com o aperfeiçoamento das estratégias de 

gestão e promoção. No entanto, a pesquisa indicou que esse processo ocorre de 

forma incompleta tendo como resultado somente o conhecimento das informações e 

não a análise e uso das mesmas, conforme modelo de fluxo de informação proposto 

pelos autores McGee e Prusak (2003). Por conseguinte, o objetivo geral de ‘analisar 

como as informações obtidas por meio da rede social Instagram são utilizadas, pelas 

agências de viagens independentes de Curitiba-PR e região metropolitana, no 

âmbito da gestão do conhecimento’ foi alcançado e está disposto nos capítulos 2, 4 

e especialmente o 5, pois os resultados da pesquisa mostraram como as agências 

de viagens utilizam a rede social Instagram e de que forma realizam a análise das 

informações,  apresentando assim a possibilidade e capacidade que o Instagram 

têm para ser utilizado como fonte de informação para a gestão do conhecimento. 

Assim sendo, a metodologia de análise se mostrou eficaz e com base nos 

estudos realizados, foi possível responder o problema de pesquisa: De que forma as 

agências de viagens independentes de Curitiba-PR e região metropolitana, utilizam 

as informações obtidas na rede social Instagram como fonte de informação para a 

gestão do conhecimento? Deste modo, identificou-se que as redes sociais possuem 

potencial para que o processo de gestão da informação e do conhecimento seja 

realizado pelas agências de viagens. Além disso, fica evidente que é de 

responsabilidade dos proprietários e gerentes das agências de viagens o manejo e 

curadoria das informações obtidas a partir das redes sociais para que ela se torne 

fonte de informação que pode ser transformada em conhecimento, e 

consequentemente, utilizada como estratégia competitiva no mercado. Entretanto, é 

preciso que os empresários reconheçam a importância da informação para a gestão 

de seus negócios, bem como, compreendam as redes sociais como fonte dessa 

informação e não somente espaço de mídia eletrônica.   

É válido afirmar que a pesquisa também encontrou limitações, primeiramente 

quanto a ser desenvolvida no mesmo momento em que a pandemia da Covid-19 

ocorria de forma mais severa, onde, o setor do turismo foi um dos mais atingidos e 

os estudos não traziam cenários positivos quanto à sua breve recuperação. Sentiu-

se que este fato ocasionou um certo distanciamento com as agências de viagens, 

pois muitas estavam pensando em como iriam resolver os problemas de seus 
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clientes sem ao menos ter uma perspectiva, fosse positiva ou negativa, sobre o 

futuro da empresa e não estavam dispostas, naquele momento e por conta da 

situação, a participar de pesquisas e responder questionários. Creio que o fato do 

excesso de informação online, qualificada ou não, também contribuiu para a baixa 

adesão dos respondentes ao questionário pois, percebeu-se no mercado que todos 

estavam ‘cansados’. 

Apesar desta limitação, os resultados podem servir de orientação para 

pesquisas futuras que tenham interesse em investigar o uso das redes sociais pelas 

agências de viagens como fonte de informação para a gestão do conhecimento ou 

até mesmo como fonte de informação para o desenvolvimento de estratégias de e-

commerce, bem como sugere-se o aprofundamento de estudos relacionados à 

gestão da informação e do conhecimento, bem como, relacionados ao marketing, 

que tenham como objetivo diminuir a distância entre a prática do mercado e a 

academia. Outro possível espaço de pesquisa indicado é sobre as tendências e 

futuro das redes sociais no turismo, haja visto a modernidade líquida a qual vivencia-

se, onde as relações humanas se tornam cada vez mais frágeis e as conexões 

podem ser facilmente rompidas no cenário digital.  
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APÊNDICE 1 — QUESTIONÁRIO 
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APÊNDICE 2 — ROETEIRO PARA ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 
 

1. De que forma você utiliza a rede social Instagram como meio de promoção e 
comunicação? Faz uso de posts patrocinados? Destina uma verba mensal 
somente para aplicar nas redes sociais? 
 

2. O que faz você preferir o Instagram ao invés do WhatsApp como principal canal 
de comunicação digital? 
 

3. Por que vocês mesmos preferem realizar a gestão do Instagram da agência? 
 

4. Qual é o maior desafio das redes sociais, principalmente do Instagram?  
 

5. Sobre a emissão de relatórios de dados das contas comerciais do Instagram: 
Você costuma utilizá-lo? Analisa os dados? Se sim, quais os principais dados que 
analisa? 

 
6. Você vai em busca de conhecimento sobre marketing digital? Vai em busca de 

conhecimento sobre a análise dos dados nas redes sociais?  
 

7. Durante a pandemia, qual foi a função mais importante desempenhada pelas 
redes sociais no setor do turismo? 
 

8. Você acha que o Instagram é a rede social ideal para o Turismo, se sim, por quê? 
 

9. Como você vê a retomada do setor no período pós-pandemia? Você acha que o 
Instagram vai ser importante? Qual sua visão? 

 
 


