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RESUMO: O presente artigo busca analisar os fatores que influenciam a escolha e 

tomada de decisão do consumidor por meios convencionais (agências físicas) e 

online (OTA – Online Travel Agency) de compra de serviços turísticos. Nele foram 

caracterizados cada meio de compra e apresentados descritivos históricos, de forma 

a definir e diferenciá-los. Complementarmente, foi realizada uma pesquisa qualitativa 

junto a consumidores de viagens agenciadas por meio virtual. Assim, foram 

identificados fatores motivadores e determinantes para a escolha do tipo de agência, 

bem como o valor atribuído aos diferenciais competitivos de cada um. No geral, as 

escolhas foram baseadas em fatores humanos e relacionados à praticidade, 

dependendo de fatores pessoais e externos ao consumidor. 

Palavras-chave: Turismo. Comportamento do consumidor. Agências de viagem. 

OTA – Online Travel Agency. 

ABSTRACT: This article analyzes the factors that influence the choice and decision 

making of the consumer by conventional means (physical agents) and online (OTA - 

Online Travel Agency) purchase of touristic services. Each were characterized 

through purchase and historical descriptions presented in order to define and differ 

from one another. Additionally, a qualitative virtual research was conducted amongst 

these consumers. Thus, motivating and determining factors were identified when 

selecting the type of agency, as well as the value attributed to the competitive 

advantages of each agency. Overall, the decision-making is based on personal and 

practical factors, depending on personal consumer and external factors. 

Keywords: Tourism. Consumer behavior. Travel Agencies. OTA - Online Travel 

Agency. 
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1 Introdução 

As agências de viagens são de grande importância na intermediação de serviços 

turísticos, pois facilitam a compra dos serviços que compõem uma viagem. 

Segundo o Ministério do Turismo (2007, p. 6) as agências de viagens e turismo 

desempenham um importante papel de intermediação tradicional, 
especialmente nas vendas de passagens aéreas, e ainda dependem 
primordialmente da negociação de serviços turísticos em mercados mais 
amplos, mantendo como sua principal fonte de receita o comissionamento 
recebido de provedores e de operadoras. 

Candioto (2012) resume que “desde o seu surgimento, as agências de turismo são 

empresas que buscam aperfeiçoar a maneira de viajar, facilitando a aquisição e a 

utilização dos serviços e equipamentos turísticos”. Porém, conforme sustenta Walle 

(1996), os avanços da tecnologia de computador e a Internet encorajam os 

consumidores a dispensar pelo menos alguns intermediários quando compram 

serviços de viagens e turismo. 

No atual mercado globalizado, no qual a conveniência e economia de tempo 

tornaram-se importantes diferenciais competitivos, surgiram as agências de turismo 

online (OTA – Online Travel Agency), responsáveis por comercializar e distribuir 

serviços de turismo através da Internet (MARÍN, 2004). Conforme define Lenzi et al. 

(2010), “diferencial competitivo é algo que destaca uma organização em relação a 

seus concorrentes - por exemplo: tecnologia, localização, qualidade, porte, 

capacidade financeira, etc.”. Como enfatiza Swarbrooke e Horner (2002), a fim de 

definir a real situação do mercado nacional de viagens agenciadas, é imprescindível 

a compreensão do comportamento do consumidor, pois é ele que define a eficácia 

das atividades mercadológicas realizadas pelas empresas. Por este motivo, 

entender os consumidores possibilita a obtenção de informações acerca das 

empresas de turismo. 

Desta forma, o presente artigo busca definir, com base nos consumidores, os fatores 

motivadores e determinantes no processo de escolha entre as agências físicas de 

turismo e as atuais agências online, que chegaram recentemente, mas seguem 

demonstrando crescimento em vendas. Este dado é demonstrado por Berto (2006), 

explicando que em nível global, independentemente da motivação, os consumidores 
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de viagens "tendem a preferir a Internet para reservar suas viagens", atribuindo este 

fato à sensação de economia, facilidade e comodidade gerada pelo meio online. 

Esta mudança no pensamento do consumidor impulsiona as empresas de turismo a 

buscarem adaptação a este mercado tecnológico, levando muitas delas a promover 

reestruturações e adequações com o objetivo de conquistar estes novos clientes. 

Finalmente, Vincentin e Hoppen (2002), destacam como relevante e ainda não 

atendida a necessidade de se realizar: 

estudo junto aos consumidores, buscando destacar os fatores 
determinantes na escolha de um agente de turismo ou na troca de um 
agente tradicional por um site na Internet e qual a visão dos consumidores 
em relação ao uso da Internet. 

2 Metodologia 

Para a elaboração do presente artigo, foi realizada uma pesquisa qualitativa 

exploratória e descritiva de forma a identificar o perfil dos consumidores das 

agências online de turismo e os motivos que levam estes a substituir as agências 

físicas por este meio de compra. 

Com o intuito de proporcionar maior embasamento teórico, foram utilizados diversos 

artigos científicos, notícias e livros para a definição do cenário das agências de 

viagens estudadas e comparação com os dados coletados em entrevistas 

qualitativas semi-estruturadas. 

Devido ao caráter exploratório da pesquisa, a análise das informações esteve 

pautada nas entrevistas qualitativas realizadas junto à consumidores de viagens 

agenciadas. Este diagnóstico buscou confrontar as ideias dos entrevistados com o 

atual cenário das agências online e tradicionais de turismo obtido por meio de 

pesquisa em fontes secundárias. Desta forma, buscou-se obter uma visão focada no 

consumidor para estabelecer as compatibilidades e divergências que os levam à 

escolha da forma de compra. 
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2.1 Referencial Metodológico 

A base metodológica do presente artigo é a teoria fundamentada com base em 

análise qualitativa. Glaser e Strauss (apud CHARMAZ, 2009) motivaram os estudos 

qualitativos de forma mais abrangente, não apenas dados descritivos, mas 

“compreensões abstratas e conceituais dos fenômenos estudados”. 

A teoria fundamentada, conforme Glaser e Strauss (apud CHARMAZ, 2009), 

abrange: “o envolvimento simultâneo na coleta e análise dos dados”, a análise de 

dados por meio da codificação e categorização analítica, a utilização de 

comparações durante o processo de análise, a elaboração de memorandos para 

detalhar e caracterizar as categorias determinando os relacionamentos entre os 

componentes e a utilização de amostragem com foco na construção da teoria, sem 

números de representação populacional, bem como a “revisão bibliográfica após o 

desenvolvimento de uma análise independente”. 

A pesquisa qualitativa possui maior flexibilidade de adaptações para o alcance dos 

resultados, sendo os métodos da teoria fundamentada responsáveis por ampliar o 

foco do pesquisador, pois permitem acompanhar todos os dados coletados em 

detalhes (CHARMAZ, 2009). 

Charmaz resume que “com os métodos da teoria fundamentada, você modela e 

remodela a sua coleta de dados e, portanto, refina os dados coletados”. 

2.2 Coleta das informações 

Os entrevistados foram convidados a participar da pesquisa por meio do site Trip 

Advisor (www.tripadvisor.com.br), rede social que abriga opiniões de viajantes, 

sendo selecionados apenas usuários residentes no estado de São Paulo, que 

realizaram nos últimos 12 meses ao menos uma viagem comprada por meio de 

agência online. O site foi escolhido por ser uma ferramenta de pesquisa de viagens, 

no qual são compartilhadas as opiniões e comentários de viajantes de todo o 

mundo. 

As questões foram elaboradas utilizando como base Swarbrooke e Horner (2002), 

no que diz respeito à definição do perfil e preferências dos consumidores de 
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produtos e serviços turísticos. As temáticas exploradas buscaram identificar itens do 

perfil do consumidor como: estilo de vida, experiências de compras, comportamento 

frente aos diferentes locais de compra, bem como a motivação e componentes que 

trazem confiança ao realizar compras. 

Foram realizadas seis entrevistas qualitativas online (com respostas simultâneas), 

número estabelecido pelo alcance da saturação das respostas, que segundo Glaser 

e Strauss (1967) ocorre quando não há dados que adicionem informações diferentes 

a uma determinada categoria, estando o pesquisador seguro do conhecimento 

adquirido. 

2.3 Análise das informações 

A base da análise dos dados obtidos com a pesquisa foi a codificação segundo a 

abordagem proposta pela Teoria Fundamentada (CHARMAZ, 2009). Inicialmente foi 

realizada uma codificação substantiva, analisando-se os fatos por temáticas de 

maior relevância. Após a identificação dos grupos e dos itens componentes destes, 

foram relacionados os elementos de cada categoria e subcategoria, desenvolvendo-

se, desta forma, a codificação axial. 

Para uma abstração mais profunda dos resultados relacionados, utilizou-se a 

codificação teórica que, conforme Glaser (1992, apud CHARMAZ, 2009), é uma 

forma de interpretação das informações, atribuindo um sentido conjunto às 

categorias identificadas. 

3 Caracterização das agências de turismo 

Beni (1998) define agências de turismo como “empresas comerciais com a finalidade 

de realizar viagens”, sendo estas “prestadoras de serviços, que informam, 

organizam e tomam as medidas necessárias, em nome de uma ou mais pessoas 

que desejam viajar”.  

Conforme complementa Acerenza (1990), as agências de turismo atuam como 

intermediadoras que ligam o consumidor à prestação de serviços turísticos, “para 

fins turísticos, comerciais ou de outra índole”. 
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No Brasil, conforme a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, se define como 

agência de turismo “a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica de 

intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos 

ou os fornece diretamente”, sendo as atividades exercidas por estas, de oferta, 

reserva e venda a consumidores, cujos produtos e serviços são adquiridos de 

terceiros (operadoras de turismo, companhias aéreas, etc). A lei também 

regulamenta que os produtos e serviços básicos de uma agência de turismo 

envolvem a comercialização de passagens, acomodações, meios de hospedagem “e 

programas educacionais e de aprimoramento profissional.” 

3.1 Histórico das agências de turismo 

O século XVIII foi marcado pelas mudanças ocasionadas pela Revolução Industrial e 

pelo avanço tecnológico proporcionado pela invenção das máquinas a vapor que 

agilizaram os transportes, resultando na criação dos navios e locomotivas a vapor 

(AQUINO, 2009). De acordo com Candioto (2012), essas mudanças despertaram 

nas pessoas a vontade de viajar e atravessar os limites geográficos para o 

conhecimento de outras culturas. 

Na segunda metade do século XIX, surgiram as primeiras agências de viagens, 

sendo estas motivadas pela necessidade de eficácia na preparação das viagens, 

visto que as pessoas dispunham de tempo e dinheiro limitados (MARÍN, 2004). 

Conforme sustenta Candioto (2012), a primeira agência de viagens que possui 

registros históricos é a inglesa Thomas Cook and Son, fundada após uma viagem de 

trem realizada com um grupo antialcoólico na Inglaterra em 1841.  Após o avanço no 

agenciamento de viagens obtido pioneiramente por Thomas Cook, o crescimento do 

setor foi rápido. Segundo Candioto (2012), em 1878 havia cerca de 250 agências de 

turismo no mundo inteiro. 

No Brasil, o maior crescimento do setor ocorreu a partir de 1950 (BRAGA, 2007), 

quando explorou-se o turismo de massa, com preços mais acessíveis e pacotes 

padronizados. 
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Nas décadas de 1980 e 1990, ocorreu uma série de mudanças no cenário das 

agências de viagens, destacando-se a diminuição das comissões e do lucro das 

agências de turismo, em decorrência da queda de preços das passagens aéreas 

(BRAGA, 2007). 

Os principais fatores da reestruturação das agências de viagens foram as mudanças 

tecnológicas responsáveis por agilizar a formatação das viagens e obtenção de 

informações como: a criação do sistema global de distribuição de serviços turísticos 

ou Global Distribution Systems - GDS (MARÍN, 2004) e a ascensão da Internet 

(CANDIOTO, 2012). 

3.2 Histórico das agências online de turismo 

A rede internacional de computadores (Internet) foi criada na década de 1970, 

quando era utilizada para fins militares, e em 1990 começou a ser distribuída à toda 

a população (CANDIOTO, 2012). 

No turismo, as vendas pela Internet foram inicialmente feitas por parte das 

companhias aéreas americanas, e com o passar do tempo surgiram as agências de 

turismo online, que comercializam diversos produtos turísticos através da rede 

(MARÍN, 2004). 

Com todas estas transformações, hoje é possível comercializar produtos e serviços 

por meio da Internet. O chamado e-commerce (ROCATTO, 2008 apud CANDIOTO 

2012) propicia ao consumidor facilidade na visualização de informações pertinentes 

ao produto e/ou serviço a ser consumido, enquanto agiliza a comparação de 

produtos e serviços, por meio de pesquisas simples na Internet (MARÍN, 2004). 

Sabendo disso, Candioto (2012) enfatiza a importância de facilitar o processo do 

consumo dos produtos turísticos comercializados e não apenas do destino, já que 

este é um fator externo à agência. 

Para atender aos consumidores de viagens atuais, Marín (2004) explica ser 

importante que a agência de turismo trabalhe com “maior rapidez, menor preço e 

informações mais precisas”. 
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Todas estas mudanças no comportamento dos consumidores estão exercendo 

pressão sobre o ambiente tradicional de negócios, pois, segundo Albertin (2000, 

apud VINCENTIN e HOPPEN, 2002), estes necessitam de maior flexibilidade. 

3.3 O mercado brasileiro de viagens agenciadas 

Segundo o ranking de maiores vendedores do ano de 2013, publicado na edição 

1.109 do Jornal Panrotas (ANDRADE, 2014), a empresa Decolar.com lidera a lista, 

com uma estimativa de R$ 5,5 bilhões de faturamento. Seguida pela CVC (R$ 4,45 

bilhões) e Flytour, com um total de R$ 4,05 bilhões. Este dado mostra o forte 

crescimento na popularidade e confiança das OTAs no Brasil, bem como a mudança 

nas relações de compra e venda. 

No mercado geral de viagens online, conforme pesquisa da E-bite (GUASTI, 2013), 

a maior parte dos entrantes do mercado online de vendas está concentrada na 

região “Sudeste (65%) e, em seguida, nas regiões Nordeste (14%) e Sul (13%)”. 

Conforme divulgado no Panrotas (2013), a expectativa é que o setor de vendas 

online de produtos e serviços turísticos fature R$ 59,5 bilhões em 2014. 

4 Relacionamento entre agência de viagens online e agência de 

viagens tradicional 

Conforme Vicentin e Hoppen (2002) salientam, a principal motivação das compras 

de viagens por meio da Internet é o preço, pois os clientes acreditam que as 

melhores condições tarifárias são encontradas na rede, sendo intensificado pela 

Entrevista 6 que coloca como fator de decisão “a questão do preço mais baixo”. 

Camanzano (apud CAETANO, 2011), que explica que a força das agências online 

está em dois pilares: facilidade de comparar preços e de realizar a compra. A 

pesquisa intensificou estes diferenciais, porém observou-se que as agências físicas 

demonstram maior flexibilidade na negociação de preços, conforme é possível 

observar no argumento de um consumidor entrevistado (Entrevista 2) “na agência 

eles conseguem diminuir um pouco o preço... dá pra dar uma chorada”. 

http://panrotas.nicereaderhtml5.viatecla.com/client/nr/default.htm?id=Panrotas&tab=0endTabValue&sId=7MjOSCkkMmO&g=b56a1fcb-096e-48b7-86cc-a5c2f3bafad5&ed=28b7bb78-3624-45a7-9ef0-8670ba90278d&share=1&orientation=BookletPortrait&blockIcons=false&brand=http://ws.panrotas.nicereader.viatecla.com/img/cache/2014-03-31205119_c930e020-8f91-4685-88ae-badd530b6bc0$$0A4EF7AC-8C15-442A-902C-F8C5156F6CE6$$17E2A716-81BA-4D90-A1BE-68D3412AD062$$brand$$pt$$1.png&brandHomepage=http://www.panrotas.com.br/&brandColor=#005BAA&lightColor=#005BAA&darkColor=#3D8BCC&darkerColor=#3D8BCC&xml=http://vtse.blob.core.windows.net/28b7bb78-3624-45a7-9ef0-8670ba90278d/contents.xml
http://panrotas.nicereaderhtml5.viatecla.com/client/nr/default.htm?id=Panrotas&tab=0endTabValue&sId=7MjOSCkkMmO&g=b56a1fcb-096e-48b7-86cc-a5c2f3bafad5&ed=28b7bb78-3624-45a7-9ef0-8670ba90278d&share=1&orientation=BookletPortrait&blockIcons=false&brand=http://ws.panrotas.nicereader.viatecla.com/img/cache/2014-03-31205119_c930e020-8f91-4685-88ae-badd530b6bc0$$0A4EF7AC-8C15-442A-902C-F8C5156F6CE6$$17E2A716-81BA-4D90-A1BE-68D3412AD062$$brand$$pt$$1.png&brandHomepage=http://www.panrotas.com.br/&brandColor=#005BAA&lightColor=#005BAA&darkColor=#3D8BCC&darkerColor=#3D8BCC&xml=http://vtse.blob.core.windows.net/28b7bb78-3624-45a7-9ef0-8670ba90278d/contents.xml
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Conforme abordado por Kotler (1998), o processo de compra parte do momento em 

que o consumidor percebe uma necessidade ou algum problema, que faz pensar na 

situação desejada. A necessidade pode envolver fatores internos e externos ao 

consumidor. 

Solomon (2002) explica que o consumidor é passível de influências psicológicas, 

pessoais, sociais e culturais, as quais interferem em todo o processo decisório na 

aquisição de bens e/ou serviços necessários. 

 

Figura 1 Influências iniciais na tomada de decisão em aquisição de viagens agenciadas  

Conforme demonstrado na Figura 1, o processo de tomada de decisão envolve 

algumas influências prévias, que fazem parte das experiências e histórico de 

compras, bem como fatores internos ao consumidor, sendo o hábito de compras 

online um fator relacionado em todas as entrevistas executadas, ou seja, a abertura 

ao canal online facilita a compra de viagens também por este meio. Estes itens são 

levados em consideração para a escolha do meio de compra, sendo neste caso a 

preferência pela agência online ou física de turismo, podendo a empresa possuir os 

dois canais de venda. A presença da agência no meio físico e online traz maior 

poder de alcance dos diferentes consumidores, sendo observado na entrevista 3 que 
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considera importante “que tenha uma loja física instalada, visível. Posso até fechar 

pela net, mas saber que por trás [e se] há respaldo é fundamental”. 

 

Figura 2 Processo de decisão de compra em agências físicas de turismo 

A agência física se diferencia da agência online por duas características principais: a 

necessidade de locomoção e o relacionamento humano. A obrigação do 

deslocamento até a agência dificulta a comparação dos diferenciais das empresas 

do mesmo segmento, o que influencia no valor monetário dos produtos e serviços 

turísticos comercializados.  

O relacionamento humano é um fator que permite personalizar os serviços 

pertencentes aos pacotes turísticos, desta forma é possível também flexibilizar o 

preço final, sendo destacado pelo Entrevistado 2 “Nas lojas físicas, podemos 

negociar, escolher novos roteiros, ver datas, saber de festividades locais”, que 

afirma preferir agência física ao comprar pacotes por proporcionar “uma 

emoçãozinha da viagem”. Vicentin e Hoppen (2002) fortalecem este argumento, 

comparando a personalização nas agências físicas com a padronização de pacotes 

em agências online devido à facilidade em gerenciar este tipo de produto. 

Esta relação entre o consumidor e o vendedor também passa maior credibilidade e 

facilidade na resolução de possíveis problemas, o que, conforme sustenta o 

Entrevistado 1, influencia na aquisição de confiança: 

sempre comprei passagens aéreas em agências físicas, me sinto mais 
confiante [...] pode tirar dúvida na hora que estiver lá; a conversa se torna 
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mais amigável, você consegue escolher o que exatamente quer, se der 
algum problema sabe a quem recorrer. 

 

Figura 3 Processo de decisão de compra em agências online de turismo 

A ausência de locomoção é o principal diferencial competitivo da agência online que, 

conforme sustentado pela Entrevista 4,  “na [agência] online as vantagens são a 

facilidade e a comodidade da compra sem sair de casa”. Este fator facilita a 

comparação entre as agências, o que influencia no valor de aquisição dos itens 

pesquisados pelo consumidor. 

O turismo é um fenômeno intangível (SWARBROOKE e HORNER, 2002), por isso 

envolve um elevado grau de insegurança. As agências online, por não produzirem 

um contato direto com o vendedor intensificam essa sensação de insegurança. A 

ausência do contato humano traz a necessidade de meios concretos para a 

aquisição de confiança, dentre eles estão as opiniões de consumidores e itens 

seguros no site, conforme descreve o Entrevistado 5 é importante realizar “consulta 

de cnpj da empresa, [observar] reclamações no reclameaqui e certificados dos 

sites”, sendo características importantes a empresa possuir boas “indicações, tempo 

de empresa após consulta no cnpj, sites e redes sociais”  

Porém, por não haver o deslocamento, não há contato direto com o vendedor, o que 

dificulta a resolução de possíveis problemas e interfere na confiança que o 

consumidor terá na experiência de aquisição dos produtos e/ou serviços. Os fatores 

envolvidos na escolha entre as agências (incluindo a resolução de problemas) foi 

observado e comparado pelo Entrevistado 6: 
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em agências online, tenho a comodidade de comprar um produto sem sair 
de casa, porém caso alguma coisa dê errado não tenho a quem me auxiliar 
de imediato, enquanto em agências físicas tenho a presença do consultor 
de viagens que poderá me dar dicas e me auxiliar de uma melhor forma, 
porém seus preços não serão tão competitivos devido a comissão do 
agente. 

 

Figura 4 Tomada de decisão final na aquisição de viagens agenciadas 

A decisão de compra ou intenção de aquisição está baseada em dois pilares: preço 

e confiança. O preço dos produtos e serviços turísticos pode ser um fator importante 

na decisão de compra, conforme observado na Entrevista 6 no momento da compra 

“o fator mais importante é a questão do preço mais baixo”. A confiança pode ser 

decisiva no fechamento da compra, pois o produto turístico é algo intangível até o 

momento do consumo, desta forma é importante ao consumidor ter a segurança de 

que poderá usufruir dos serviços adquiridos. Alguns itens foram mencionados como 

impulsionadores da confiança, como comentado pelo Entrevistado 4 “tradição nos 

serviços, [...] agências que tem boas indicações, possuem uma história no mercado 

de viagens.” 

Por fim, de acordo com todos os diferenciais percebidos pelo consumidor é feita a 

decisão pela compra ou apenas intenção de compra na agência que, de acordo com 

as particularidades do consumidor, atender da melhor forma as necessidades e 

possuir maiores vantagens competitivas. 
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Figura 5 Processo de tomada de decisão do consumidor na compra de viagens agenciadas 

Para Candioto (2012, p. 38), os consumidores de turismo não compram apenas pelo 

preço ou pelo que faz parte da viagem ofertada, sendo esses elementos apenas a 

base para o consumo da experiência, que será construída antes, durante e após a 
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viagem. Vicentin e Hoppen (2002) sintetizam que para o consumidor, a viagem é 

apenas um conjunto de informações até que esta possa ser usufruída. Porém, o 

preço é um fator que influencia no processo de escolha do meio de compra, sendo a 

agência online facilitadora na comparação desse item. 

Para Vicentin e Hoppen (2002), a qualidade das agências online de turismo é 

medida pela confiabilidade e segurança na transação, já nas agências tradicionais é 

o relacionamento humano que faz o cliente retornar à mesma. 

Com base nos estudos de Marín (2004), o comércio eletrônico provocou uma 

mudança na cadeia de distribuição do turismo, levando ao surgimento de parcerias 

firmadas entre empresas de turismo e fornecedores ou agências, além da 

colaboração entre empresas do mesmo nível. Algumas agências físicas possuem 

lojas no meio online, aumentando a confiança na compra eletrônica na página da 

marca. Essa atribuição da marca aos diferentes meios de compra traz um grande 

diferencial à empresa, pois possibilita atingir variados perfis de consumidores, visto 

que esse tipo de agência abrange todas as possibilidades no processo de tomada 

de decisão. 

Segundo Tomelin (apud MARÍN, 2004), estes tipos de parcerias trazem redução de 

custos, fortalecimento e consolidação da imagem da empresa e otimização dos 

recursos e materiais. Além disso, essa organização de empresas pode resultar em 

um contato mais próximo ao cliente final, maior alcance territorial e inclusão de mais 

atividades associadas ao turismo por parte de uma marca. 

Turban (apud VICENTIN e HOPPEN, 2002) apresenta alguns benefícios trazidos 

pelo comércio eletrônico aos consumidores. Dentre eles, cita a possibilidade de 

comparação entre vários sites de venda e promoção da concorrência, o que pode 

levar à identificação de melhores preços. Para as empresas, ele destaca que este 

meio de distribuição facilita a localização de fornecedores e consumidores, 

possibilitando também a obtenção de maiores informações acerca do cliente. Porém, 

há também as desvantagens, como a falta de confiança por parte dos consumidores, 

devido à resistência à tecnologia e ao sistema de segurança virtual. 
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As agências físicas e online divergem em alguns pontos, sendo os principais: 

deslocamento à agência, facilidade em comprar, relacionamento humano e 

aquisição de confiança. 

Conforme sustenta Nogueira de Moraes (2011), quando há competição entre 

empresas concorrentes, vencem as que oferecem maior valor percebido aos 

clientes, sendo este valor definido através das vantagens comparativas e 

competitivas. Trazendo essa realidade para o estudo das diferentes formas de 

distribuição dos serviços turísticos, como vantagem comparativa para as agências 

percebe-se, por exemplo, que as tradicionais propiciam interação entre o cliente e o 

agente de viagens de forma direta e negociativa. Já nas agências online uma 

vantagem que as tornam únicas é a possibilidade de comprar e comparar viagens 

sem necessidade de deslocamento à loja em nenhuma fase de aquisição e consumo 

do produto. 

O que influencia a compra são os valores agregados percebidos pelo consumidor. 

Em casos onde a rapidez da compra for necessária, a Internet ganhará pontos no 

diferencial competitivo, porém quando há maior interesse na personalização e 

consultoria, a agência física terá maior destaque. 

Vicentin e Hoppen (2002), destacam que “as empresas atuantes na Internet são 

muito recentes em relação às agências tradicionais e até às instituições, porém são 

muito mais abertas e preparadas para mudanças”.  

5 Considerações Finais 

Esta pesquisa permitiu detalhar e analisar o processo de tomada de decisão nas 

agências online e físicas de turismo, tendo como base as experiências de compras e 

particularidades de consumidores. 

Com base na pesquisa teórica, as agências online e físicas foram caracterizadas e 

descritas historicamente, desta forma foi possível visualizar as diferenças entre cada 

meio de compra e sua evolução ao longo do tempo. Sendo que a agência física é 

resultado das mudanças de comportamento e estilo de vida decorrentes da 
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revolução industrial e a agência online consequência da ascensão e popularização 

da internet. 

Por meio da aplicação da pesquisa qualitativa foi possível identificar o valor que os 

consumidores atribuem a cada elemento que compõe a venda de produtos e 

serviços turísticos por meio de agências de viagens. Além disso, observou-se os 

fatores motivadores e determinantes no processo de escolha, sendo responsáveis 

pela compra e intenção de compra por parte dos consumidores. 

Os diferenciais competitivos identificados na agência online foram a praticidade por 

conta da ausência de deslocamento e a facilidade na comparação entre diferentes 

agências de viagens, já na agência física há um contato direto com o vendedor, o 

que transmite maior segurança e confiança ao consumidor, e possibilita ainda a 

personalização e negociação de valores. 

Conforme o resultado da pesquisa, as influências na tomada de decisão estão em 

dois campos principais: fatores humanos (na agência física) e a praticidade (na 

agência online). Estes itens influenciam em todo o processo de decisão, aliados aos 

fatores internos e externos ao consumidor, sendo o preço e a confiança 

responsáveis pela decisão final. Resumidamente, os valores percebidos aliados à 

necessidade da compra, bem como experiências anteriores determinam o tipo de 

agência que será utilizada. 
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Apêndices 

APÊNDICE A – Entrevistas aplicadas aos consumidores de viagens agenciadas 

Entrevista 1 

E: Olá, poderíamos conversar sobre agências de viagem? 

P1: Podemos sim. 

E: ok, você já comprou viagem em alguma agência online? 

P1: Sim. Já comprei. Somente uma vez. 

E: Já havia comprado viagem em alguma agência física, dessas que tem em 

shopping, ruas, etc? 

P1: Sim, geralmente as compras são feitas nesse tipo de agência. 

E: O que motivou sua última viagem? Por que decidiu viajar? 

P1: Como estava de férias, resolvi visitar um lugar diferente e aproveitar para ver os 

familiares. 
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E: Certo. Qual fonte de informação utilizou para pesquisar detalhes do destino ao 

qual visitou, como passagens, passeios, etc? 

P1: Não lembro quais exatamente, usei sites para ver os atrativos, se existiam. As 

passagens pesquisei sites de cia aéreas e de agências online tb. 

E: O que te influenciou a escolher uma agencia online para comprar a viagem? 

P1: Uma amiga! Ela tinha comprado e resolvi pesquisar, então decidi comprar. 

E: A confiança na agência foi adquirida de que forma? O que te passou segurança 

na compra online? 

P1: Na verdade, só adquiri confiança quando viajei, mesmo já tendo recebido 

confirmação da compra e tudo mais. 

E: Os serviços oferecidos pela agência online foram suficientes para a montagem de 

sua viagem? 

P1: como eu apenas comprei passagens aéreas, não teve muitos serviços. Mas 

gostei do suporte de atendimento por email. 

E: Quais características você considera importantes na hora de escolher uma 

agência de viagens? 

P1: atendimento, clareza das regras, serviços etc., já que muitas vezes não temos 

um suporte disponível na hora da compra. 

E: Certo. Qual a frequência com a qual você viaja durante o ano? 

P1: Demoro certo tempo para viajar, a cada 4 anos talvez. 

E: Ah, sim. Conte-me mais sobre sua experiência com agências de viagens que já 

utilizou antes dessa. De que tipo eram, o que a fez escolhe-las? 

P1: sempre comprei passagens aéreas em agências físicas, me sinto mais 

confiante, posso tirar todas as dúvidas. Geralmente compro em agências de bairro. 

Nunca comprei pacotes. 

E: Entendi. Com quanto tempo antes de viajar você começa a pesquisar passagens, 

passeios e outros itens da viagem? 
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P1: esta última pesquisei com uns quatro meses, porém, só coprei com um mês. As 

outras geralmente compramos com um mês 

E: Então você não viajou sozinha? 

P1: Viajei sozinha. A última viagem que fiz foi sozinha. 

E: Ah tá, achei que tivesse ido com a família, amigos. 

P1: Não. 

E: Agora falando um pouco mais da sua rotina, quanto tempo utiliza a internet por 

dia. 

P1: 3 horas mais ou menos 

E: Costuma comprar outros itens, que não sejam relacionados à viagem, pela 

internet? 

P1: Sim. 

E: Quais tipos de itens? 

P1: livros, a maioria livros. 

E: O que te fez trocar a agência física pela online? 

P1: talvez não precisar sair de casa. Mas ainda prefiro a física. Posso um dia 

comprar na online. Entre uma e outra, prefiro a física. 

E: Quais as diferenças que vc percebe no atendimento das agências físicas e a 

online? O que você acha dos atendimentos? 

P1: Não tem comparação para mim; a física você está frente a frente com o 

vendedor, consegue fazer todas as perguntas, é mais confortável e confiável. A 

online, você nem vê a cara do vendedor (não existe), e nem a cara da pessoa que 

está no suporte. O atendimento online, não tive problemas ainda, me responderam 

no prazo e tiraram minhas dúvidas. 

E: Houve algum contato com a agência antes e após a viagem (nos dois casos)? 

P1: na online sim, tive dúvidas nas minhas passagens antes da viagem, depois, não 

entrei mais em contato. As outras nunca fiz contato nem durante nem depois. 
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E: Havia a opção chat, telefone e endereço da agência virtual? 

P1: sim, endereço físico não me lembro, mas acho que tinha. 

E: Para finalizar, quais as qualidades e desvantagens que você percebe em cada 

tipo de agência? 

P1: Física: pode tirar dúvida na hora e estiver lá; a conversa se torna mais amigável, 

você consegue escolher o que exatamente quer, se der algum problema sabe a 

quem recorrer. A desvantagem acho que a locomoção. 

E: E a online? 

P1: Online: A distância diminui no sentido de não precisar sair de casa. Mas 

permanece a distancia entre comprador e vendedor, que por sinal não existe. As 

dúvidas podem não ser tiradas na hora, exige-se certo tempo. 

E: Certo, obrigada pelas informações. 

 

Entrevista 2 

E: Há quanto tempo você comprou viagem numa agência online? 

P2: 10 meses 

E: E qual foi a motivação da viagem? Por que decidiu viajar? 

P2: Ia visitar meus primos que moravam no nordeste. 

E: Ah sim. E o que te influenciou a escolher uma agência online? 

P2: Praticidade. estava sem tempo pra ir a uma agência física 

E: E de que forma pesquisou os itens da viagem, o destino, etc? 

P2: Então, como eu ia ficar na casa deles, em Alagoas, e os outros destinos que eu 

ia fazer por lá eu faria com carro, eu já sabia pra qual aeroporto eu iria. Não tive 

problema quanto a isso... Agora o preço, por exemplo, eu comecei a pesquisar 

antes... entrava de madrugada, até que achei uma promoção que valesse a pena 

E: Procurou na internet então? 
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P2: isso 

E: O que te deu confiança ao escolher a agência? 

P2: Outras pessoas da minha familia, e alguns amigos já tinham comprado. Então 

confiei 

E: Nessa agência havia a possibilidade de mexer no pacote, escolher itens, 

serviços? Os serviços oferecidos por ela foram suficientes à sua viagem?  

P2: Havia possibilidade de alterar a data da viagem mediante multa. :Mas não foi 

necessário 

E: Ainda bem né? 

P2: uhum.. kkk 

E: Quais características você considera importante uma agência ter para ser 

escolhida? 

P2: itens seguros no site (como aquele cadeado), não ter tantas reclamações no 

reclameaqui.com, ter promoções, bons preços, referencias... O resto nem sempre 

depende da agência, mas sim da empresa aérea ou terrestre... 

E: Com qual frequência você costuma viajar? 

P2: pouco... rsrsr. 1 vez por ano. assim, de avião ou onibus... de carro bastante. 

E: E você já utilizou agências físicas para comprar viagens? 

P2: sim. Umas 4, 5 vezes 

E: E quais diferenças você pode perceber no atendimento, no contato antes e pós 

viagem nos dois tipos de agência? 

P2: Na agencia eles conseguem diminuir um pouco o preço... dá pra dar uma 

chorada. Além de te indicarem as melhores opções... na virtual não... vc compra, é 

aquilo e pronto 

E: E nessas agências (online e física) eles entraram em contanto antes e após a 

viagem? 

P2: A fisica sim, a online, não 



22 

 

E: Vc acredita que esse atendimento faz a diferença na experiência da compra? 

P2: não... todos gostamos de um pouco de atenção. Mas as vezes as pessoas estão 

tão corridas no dia a dia que nem se lembram de um feedback das empresas. Se 

receber, ótimo. Se não... nem lembra 

E: O que te levou a trocar a agência física pela online? 

P2: a pressa. não tinha tempo pra ir a física. E também só comprei pela online 

passagens avulsas. Pacotes eu prefiro ir à agência. 

E:Certo, e quanto tempo você utiliza a internet por dia? 

P2: para fins particulares umas 2 horas. pra trabalhar 4. 

E: E com qual antecedência você costuma pesquisar a viagem que irá realizar? 

P2: Em cima da hora... com um mês. tenho que acertar faculdade e estágio. Então 

não da pra rever com muita antecedência. 

E: E costuma realizar outros tipos de compras pela internet? 

P2: sim, livros, eletrodomesticos, filmes, roupas... 

E: Agora para finalizar, quais as vantagens e desvantagens que você percebe em 

cada tipo de agência? 

P2: A vantagem de comprar online é apenas a praticidade e rapidez. Não foge disso. 

Nas lojas físicas, podemos negociar, escolher novos roteiros, ver datas, saber de 

festividades locais.. enfim, eu prefiro comprar numa loja física, até pq dá uma 

emoçãozinha da viagem... rsrs.  

E: E as desvantagens?  

P2: As desvantagens da online é se der algum problema, demora horas pra 

conseguir entrar em contato por telefone... A desvantagem da física é que as vezes 

a vendedora brisa nas coisas... hahahah. E faz vc gastar mais do que devia. Eles 

empurram dias demais. 

E: Entendi. Suas informações irão me ajudar muito. Obrigada! 

P2: De nada. 
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Entrevista 3 

E: Quando comprou a primeira viagem pela internet? 

P3: Em 2002, nos sites das companhias aéreas. 

E: E qual foi a motivação da sua última viagem comprada em agencia online?  

P3: Apenas por ter encontrado um melhor preço, mas era enganoso. 

E: Por que enganoso? 

P3: Por que na hora de fechar a viagem incluíram um monte de taxas, e foi a maior 

burocracia para fazer alteração. 

E: Que chato hein. E onde você costuma pesquisar os itens da viagem, como 

destino, passagens aéreas e hotéis? 

P3: Passagens aéreas no www.mundi.com.br. Hoteis  na tripadvisor e no booking. 

E: E com qual frequência costuma viajar? 

P3: Umas 3 vezes ao ano. 

E: Bastante hein. 

P3: Nem tanto kk. 

E: É, kk. É muito bom viajar. E o que te influenciou a escolher uma agência online 

para viajar? 

P3: A pseudo-facilidade na hora de fechar negócio. 

E: Quais elementos te fizeram sentir confiança na agência online? 

P3: O layout do site é bacana, mas induz o consumidor acreditar que por trás existe 

uma empresa séria. Pela minha péssima experiência me deparei com uma empresa 

má intencionada com características amadoras. 

E: Quais características considera importante ao escolher uma agência de viagens?  

P3: Hoje em dia que tenha uma loja física instalada, visível. Posso até fechar pela 

net, mas saber que por trás há respaldo é fundamental. 

http://www.mundi.com.br/
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E: As agências nas quais você comprou colocaram o endereço físico no site e 

informações como telefone e e-mail? 

P3: A maior parte das OTAs (decolar, viajanet, submarino) só colocaram o endereço 

físico há 5 meses por exigência do Procon de Brasília ( 

veja http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-07-29/procon-df-autua-49-

empresas-de-comercio-eletronico). Antes disso torciam para não ser encontradas 

pelos problemas jurídicos que uma administração fraudulenta normalmente acarreta. 

E: Agradeço a fonte, irá me ajudar muito. Você já comprou viagem em agência 

física? 

P3: Sim, algumas vezes. 

E: Com quanto tempo costuma planejar as viagens? 

P3: A negócio uma semana.  Para lazer 2 meses 

E: Quanto tempo costuma utilizar a internet por dia? 

P3: 4-5 h. 

E: Já realizou outros tipos de compra pela internet? (exceto viagens). 

P3: Sim (guitarra, violao, lavadora de roupas, fogão, geladeira, livros usados, etc) 

E: Muitas coisas. Você considera o atendimento um fator importante para a escolha 

da agência? 

P3: Com certeza. 

E: O que considera importante para um atendimento de qualidade? 

 P3: Eficiência e segurança na hora de passar informações, sejam presenciais, ou 

via telefone ou internet. 

E: É importante mesmo. E quais as vantagens que você percebe em cada tipo de 

agência, online e física. 

P3: Na Agencia física a principal vantagem em poder perguntar acerca de todas as 

duvidas sobre a viagem (hotéis, passeios inclusos, passeios alternativos) 

As OTAs tem como vantagem permitir comparar entre varias opções de qualidade e 

preco, muito embora, os preços veiculados pelo marketing não existam na realidade 

ou ocultem taxas que, so depois, serão acrescentadas. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-07-29/procon-df-autua-49-empresas-de-comercio-eletronico
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-07-29/procon-df-autua-49-empresas-de-comercio-eletronico
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E: E as desvantagens? 

P3: Fisica dispor de tempo é a principal desvantagem. Online há necessidade de 

pesquisar muito bem antes de entrar numa roubada (sites como 

o www.reclameaqui.com.br, são ótimos para avaliar a idoneidade das empresas) 

E: Em que tipo de agência pretende realizar a compra das suas próximas viagens? 

P3: Como regra geral percebe-se que o melhor é pesquisar em sites que permitem 

compara preços (como mundi por ex) mas fechar sempre pelo site especifico da 

companhia aérea, sempre sera mais barato pois não há a taxa da agencia, além de 

ser mais fácil, pratico e menos honeroso realizar trocas de voos. Uma loja física que 

gostei do atendimento em se tratando de pacote de hotel mais passagens e tive uma 

boa experiência foi a CVC, voltaria comprar nela sim. 

Entrevista 4 

E: Vamos começar, quanto tempo faz que você comprou sua primeira viagem online. 

P4: Há cerca de 4 anos. 

 E: O que te motivou a comprar a sua última viagem em agencia online?  

P4: Comprei por haver maior oferta de promoções. 

 E: Certo. Onde você costuma pesquisar os itens da viagem? 

P4: Sempre pesquiso através da Internet. 

 E: O que te influenciou a escolher uma agência online para comprar sua viagem? 

P4: Facilidade na compra e ofertas de descontos, não preciso me deslocar para 

comparar e comprar serviços. 

 E: E quais características te fizeram confiar em comprar na agência online e na 

física? 

P4: Tradição nos serviços, busco agências que tem boas indicações, possuem uma 

história no mercado de viagens. 

E: E na física? 

P4: Nunca comprei em agências físicas. 

http://www.reclameaqui.com.br/
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E: Por que não? 

P4: Por que tudo é muito longe, o tempo curto e a preguiça é grande. 

 E: Quais características são importantes para você na hora de escolher uma 

agência de viagens? 

P4: Me baseio muito na opinião de consumidores, nas compras online pesquiso em 

sites como reclame aqui para ver a reputação da agência. 

E: E com quanto tempo costuma planejar suas viagens? 

P4: Com pelo menos 3 meses de antecedência. 

 E: Quanto tempo costuma utilizar a internet por dia para assuntos pessoais? 

P4: Cerca de 4 horas. 

 E: Já realizou outros tipos de compra pela internet? Tirando itens de viagem. 

P4: Sim, realizo compras na internet de boa parte das coisas que utilizo, exceto 

roupas porque prefiro ir em lojas, pois é importante provar para ver como fica. 

 E: Pensando nas compras de viagens, você considera o atendimento um fator 

importante para a escolha da agência? 

P4: Sim, através do atendimento que somos fidelizados.  

E: O que considera importante para um atendimento de qualidade? 

P4: Educação, atenção no atendimento e agilidade. 

 E: Quais vantagens você encontrou ao comprar viagens pela agência física e pela 

agência online? 

P4: Nunca comprei por agências físicas. Na online as vantagens são a facilidade e a 

comodidade da compra sem sair de casa. 

 E: Tem alguma desvantagem que você percebeu na compra pela agência online? 

P4: Por enquanto nenhuma. 

E: Em que tipo de agência pretende realizar a compra de sua próxima viagem? 

P4: Em agências online, pois gosto de comodidade. 



27 

 

 

Entrevista 5 

E: Quando comprou a primeira viagem pela internet? 

P5: Em 2010 

E: Qual a motivação da sua última viagem comprada em agencia online?  

P5: Era o destino que eu queria em oferta. 

E: Onde costuma pesquisar os itens da viagem, como destino passagens aéreas e 

hotéis? 

P5: Sites de busca na internet, viajarbarato, peixeurbano, decolar, tamviagens, 

clickon, gol, voeazul, hotelurbano, etc. 

E: E o que te influenciou a escolher uma agência online para viajar? 

P5: Facil pesquisa de preços, acesso a qualquer lugar e facilidade de informações. 

E: Quais elementos te fizeram sentir confiança na agência online? 

P5: Consulta de cnpj da empresa, reclamações no reclameaqui e certificados dos 

sites. 

E: Quais características considera importante ao escolher uma agência de viagens? 

P5: Indicações, tempo de empresa após consulta no cnpj, sites e redes sociais. 

E: Já comprou viagem em agência física? 

P5: Não. 

E: Por qual motivo nunca comprou? 

P5: Não tive necessidade, a internet supre tudo que preciso. 

E: Com quanto tempo costuma planejar as viagens? 

P5: Um ano antes de viajar. 

E: Quanto tempo costuma utilizar a internet por dia? 

P5: 10 horas por dia 
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E: Já realizou outros tipos de compra pela internet? 

P5: Sim, eletrônicos, vouchers de viagens, de tudo. 

E: Considera o atendimento um fator importante para a escolha da agência?  

P5: Sim, porque se a empresa não dá importância em um primeiro atendimento, que 

dirá se tiver algum problema. 

E: O que considera importante para um atendimento de qualidade? 

P5: Atenção, exclarecimento de duvidas, exclarecimento do orçamento e preço. 

E: Quais as vantagens que encontrou ao comprar viagens pela agência online? 

P5: Economia, comparação de preço, economia de tempo, facilidade de negociação 

e pagamento. 

E: E as desvantagens? 

P5: Não encontrei nenhuma. 

E: Em que tipo de agência pretende realizar a compra das suas próximas viagens? 

P5: Pretendo utilizar o site viajarbarato. 

 

Entrevista 6 

E: Quando comprou a primeira viagem pela internet? 

P6: A primeira compra foi feita em dezembro de 2013. 

E: Qual a motivação da sua última viagem feita por meio de agência online? 

P6: A motivação foi por estudos no exterior. 

E: Onde costuma pesquisar os itens da viagem? 

P6: Sites como decolar.com 

E: O que te influenciou a escolher uma agência online para viajar? 

P6: Preços competitivos em relação a agências de viagem física. 

E: O que te fez sentir confiança na agência online? 

http://decolar.com/
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P6: A reputação de empresa. 

E: Quais características considera importante ao escolher a agência?  

P6: Atendimento, rapidez, preços baixos e descrição minuciosa do produto. 

E: Já comprou viagem em agência física? 

P6: Não. 

E: Por que nunca comprou em agências físicas? 

P6: Pela questão do preço ser muito elevado. 

E: Com quanto tempo costuma planejar as viagens? 

P6: 1 mês. 

E: Quanto tempo costuma utilizar a internet por dia? 

P6: 8h. 

E: Já realizou outros tipos de compra pela internet? 

Sim. Tênis e livros. 

E: Considera o atendimento um fator importante para a escolha da agência? 

P6: Sim. 

E: Por quê? 

P6: Pois o atendimento nos dá mais segurança na hora de fechar um negócio. 

E: O que te levou a comprar viagens pela internet? 

P6: O fator mais importante é a questão do preço mais baixo. 

E: Quais as vantagens e desvantagens que você percebe na compra de viagens 

pelos diferentes tipos de agências? 

P6: Em agências online, tenho a comodidade de comprar um produto sem sair de 

casa, porém caso alguma coisa dê errado não tenho a quem me auxiliar de 

imediato, enquanto em agências físicas tenho a presença do consultor de viagens 

que poderá me dar dicas e me auxiliar de uma melhor forma, porém seus preços 

não serão tão competitivos devido a comissão do agente. 
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E: Levando toda a sua experiência em consideração, em que tipo de agência serão 

compradas as suas próximas viagens? 

P6: Agência física. 

E: Por que pretende fazer sua próxima compra numa física? 

P6: Mais pela experiência de comprar em uma loja física. 

E: Agradeço sua participação! 

P6: Boa sorte em sua pesquisa. 


