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Resumo 

Esta dissertação lida com a satisfação de funcionários com seu trabalho, associando-a com a 

satisfação dos clientes que utilizam os serviços das agências de viagens de Recife. O principal 

objetivo, foi o de identificar a possível existência de uma associação entre a satisfação de 

funcionários e clientes, das agências de viagens. A metodologia caracterizou-se por uma 

combinação de técnicas qualitativas e quantitativas, com destaque para a realização de dois 

questionários aplicados nas agências de viagens (91 funcionários) e no Aeroporto Internacional 

dos Guararapes (125 clientes). Os principais resultados indicaram que a satisfação dos clientes 

pesquisados é conseqüência de uma série de fatores relacionados com o contato face a face entre 

eles e os funcionários das agências de viagens. Entretanto, mesmo com estas evidências, não foi 

possível identificar neste estudo, de forma consistente, qual o grau de relação existente entre estes 

dois construtos.  

 

Palavras-Chave: Satisfação. Políticas e Práticas de RH. Agências de Viagens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 

This thesis deals with the job satisfaction of the employees together with the customer 

satisfaction, who use the services of travel agencies of Recife. The main target was to identify the 

possible reality of communication between the employees and customers satisfaction of the travel 

agencies. The methodology was attributed to the qualitative and quantitative techniques, with 

distinction for the accomplishment of two questionnaires applied in the travel agencies (91 

employees) and in the International Airport of the Guararapes (125 customers). The main results 

showed that the satisfaction of the inquired customers is a consequence of a series of factors 

related to the face-to-face (direct contact) contact between customers and the employees of the 

travel agencies. However, even with those evidences, it wasn’t possible to identify in a consisting 

form of that study, what relation degree there existed  between those two constructs. 

 

Key words: Satisfaction. Job Satisfaction. Travel Agencies 
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1 Introdução
 

Neste capítulo introdutório são apresentados o problema de pesquisa desta dissertação, 

a justificativa para a escolha do tema em estudo e os objetivos propostos. 

 

 

1.1 Definição do problema 
No Brasil e no mundo, nas últimas duas décadas, as empresas passaram a enfrentar 

novos desafios, pois a melhoria da eficiência interna deixou de garantir a sua sobrevivência e 

o seu crescimento. Para Bassi (1997), o aumento da competitividade internacional pelos 

mercados, determinou novos padrões de desempenho mercadológico, produtivo e tecnológico, 

às empresas que pretendam competir em um mercado globalizado. 

O mercado turístico também vem sofrendo as conseqüências desta nova ordem 

comercial. Segundo Beni (1996), em todo o mundo, constata-se a explosão de projetos, a 

construção de aeroportos, navios, aviões e meios de hospedagem, visando atender a uma 

demanda global crescente. Dados da OMT – Organização Mundial do Turismo e do “World 

Travel & Tourism Council”, para o ano de 2003, confirmaram um movimento físico real de 

694 milhões de deslocamentos mundiais, originados pela atividade turística em todo o mundo, 

correspondendo a um montante de US$ 474 milhões de renda, revelando uma significativa 

participação de aproximadamente 12% do PIB mundial. Ainda segundo dados da OMT de 

2003, o turismo é assim, reconhecidamente, a indústria que mais emprega no mundo, com 

aproximadamente 73,7 milhões de empregos, envolvendo muitas profissões e especialidade 

necessárias para a produção e desenvolvimento econômico do globo.  

Particularmente no Brasil, segundo informações da EMBRATUR (2001), a 

estabilização da economia, no ano de 1994, marcou o início de um novo ciclo de 
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investimentos em modernização e ampliação da oferta turística nacional, bem como, 

investimentos públicos em infra-estrutura turística, vinculados aos programas de geração de 

renda, como no caso do PRODETUR/NE (Programa de Desenvolvimento do Turismo no 

Nordeste) que a partir de 1991 começou a financiar projetos turísticos nacionais. 

A partir destes investimentos, Tomelin (2001) explica que a industria de viagens veio 

crescendo e atualmente representa 45% da receita gerada pelo turismo no Brasil, 

maximizando assim a importância da relação estreita dos agentes envolvidos nesta indústria, 

inclusive todos os provedores envolvidos no processo de distribuição do produto turístico. 

Mesmo assim, Andrade (1998) afirma que dentre os diversos países do mundo que 

utilizam o turismo como incremento da sua economia, o Brasil situa-se no bloco 

intermediário, dos que utilizam, de forma pouco expressiva, suas agencias de viagem, como 

canal condutor da demanda para o turismo interno e emissor, para o turismo internacional. 

No entanto, mesmo que a utilização das agências de viagem ainda seja pouco 

expressiva, o incremento na oferta turística vem promovendo o crescimento na abertura delas 

em todo o país. No ano 2000, foram encontradas em Pernambuco, por exemplo, segundo a 

EMBRATUR (2001), 235 agências de viagem, sendo que 90% (noventa por cento) destas 

empresas estavam sediadas na Região Metropolitana do Recife. Apesar da pequena 

diminuição no número de agências em Pernambuco1 nos últimos anos, é de se supor que ainda 

exista grande concorrência entre estas empresas. 

Diante deste quadro de crescimento no fluxo de turistas e de acirramento da 

concorrência entre as agências de viagem, a busca incessante pelo melhoramento da prestação 

de serviços, em sintonia com a perspectiva dos clientes, parece estar se convertendo em um 

desafio para as empresas que competem nos mercados onde os bens e serviços vendidos são 

mais e mais parecidos (principalmente no ponto de vista dos consumidores).  Desta forma, a 

1 Em 1997 eram 347 agências em Pernambuco. Anuário Estatístico do EMBRATUR (1998) 
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alternativa para a busca da competitividade parece estar centrada nos diferenciais, pois 

segundo Porter (1994), as estratégias voltadas para a racionalização dos processos, melhorias 

na eficiência operacional e redução das estruturas, não geram diferenciais competitivos de 

longo prazo, porque podem ser facilmente copiadas. 

Desta forma, as pessoas e o modo de as gerencia-las estão se tornando a cada dia mais 

importantes como estratégia competitiva. Na mesma linha de raciocínio, Pfeffer (1994) 

acredita que conseguir diferenciais competitivos por meio de pessoas, envolve ver a força de 

trabalho como uma vantagem e não como um custo a ser minimizado. 

Mesmo assim, segundo Swarbrooke (2000), ainda é possível observar que grande parte 

do debate sobre o turismo parece ignorar os funcionários, preferindo analisar o turista, a 

comunidade local como um todo; e as empresas de turismo; mesmo sendo os funcionários 

responsáveis por desempenharem um papel fundamental, em todos os aspectos do 

oferecimento do produto turístico, seja ele em um hotel, em uma companhia aérea ou em uma 

agência de viagem e turismo.  

Em se tratando de agências de viagem, a qualidade do serviço prestado por estas é o 

resultado do trabalho dos funcionários de linha de frente, bem mais que apenas o resultado do 

trabalho de gerentes e supervisores. Nelas, os funcionários fazem parte do produto, portanto, é 

preciso ter uma equipe que atue bem durante os momentos da verdade de acordo com Kotler et al. 

(1999). No entanto, mesmo estando em contato direto com o cliente, muitos destes funcionários de 

agências de viagens não recebem capacitação profissional, como mostra uma pesquisa da 

EMBRATUR (2003). Para Barros (1996), educar é fazer com que as pessoas entendam o que 

fazem e a importância do que fazem, os fundamentos de sua tarefa e a responsabilidade de suas 

ações. 

Para Tomelin (2001), todas as tarefas executadas pelos funcionários das agências de 

viagem, são tarefas complexas que exigem dedicação, responsabilidade e dinamismo, e exige 
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das empresas do trade turístico, sobretudo a adequação às novas tendências de gestão 

empresarial para satisfazer as necessidades dos consumidores. 

Para adaptar as agências de viagens a este mercado competitivo, os empresários 

precisam realizar algumas mudanças e para isto poderão, por exemplo, utilizar as políticas de 

recursos humanos adequadas ao contexto atual. De acordo com Tomelin (2001), deverá se 

investir nos profissionais de vendas e serviços ao cliente e criar programa de incentivos para 

estes, pois isto refletirá nos resultados de vendas e a atitude no serviço.  

Beni (1996) ressalta que os serviços prestados pelas agências de viagem envolvem 

constantemente aspectos relativos as relações interpessoais (relação vendedor/cliente) e 

conseqüentemente, à necessidade de gerenciar processos sociais, considerando que as relações 

humanas são parte fundamental do desempenho qualitativo do serviço prestado. Iacobucci et 

al. (1994) e Schuler e Huber (1993) ratificam esta afirmativa dizendo que a área de recursos 

humanos deve se preocupar em influenciar a linha de frente da empresa, não só através de 

treinamento técnico, mas através do retreinamento, remuneração variável, dentre outras 

práticas de recursos humanos. Complementando este argumento Kotler et al. (1999), afirmam 

que bons programas internos criam a satisfação do empregado que, conseqüentemente, se 

transforma em satisfação do cliente. 

Os processos de modernização que o mercado turístico está passando, também 

deverão ser levados em consideração por estas empresas. Tomelin (2001) esclarece que o 

desenvolvimento de novas ferramentas tecnológicas, como o uso cada vez maior da Internet 

pelo consumidor, também é sentido no cotidiano das agencias de viagem o que, 

eventualmente, provoca o aumento da concorrência, a eliminação de alguns postos de trabalho 

e que vem ameaçando a função do agente de viagem. 
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Como explica Tomelin (2001): 

O impacto do surgimento da Internet como nova ferramenta operacional e 
comercial associado à eventual desregulamentação do transporte aéreo e a 
demais fatores marcantes do final do século XX são desafios que o setor de 
viagens vem enfrentando na entrada do novo século e milênio (...) (p.22). 
 

Na opinião do vice-presidente da TAM, o Sr. Falco apud Tomelin (2001), a Internet 

colocou os agentes de viagem em alerta. Sua opinião se fundamenta no fato de que as 

agências de viagem vendem algo que as pessoas não precisam tocar, sentir ou experimentar 

antes de comprar. Entretanto, esta opinião é contestada pela Sra. Lígia Ghisi apud Tomelin 

(2001), professora universitária de informática, que afirma: 

Mesmo sendo internauta, considero-me cliente do agente de viagens (...) 
porque ele consegue disponibilizar as informações de viagem para minha 
necessidade específica e exclusiva. As informações obtidas na Internet têm 
sido subsídios no planejamento e negociação das minhas últimas seis 
viagens internacionais junto ao profissional da agência. A Internet é um 
meio ainda abstrato para conceber com segurança uma viagem quando me 
refiro sobre world wide web. O agente concretiza, socorre, replaneja o 
roteiro em viagem e possibilita feedback (p. 76:77). 
 

Confirmando o depoimento, o resultado da pesquisa sobre a utilização de sites de 

turismo na Internet, feita em 2001 pelo Sr. Lou Marcoccio2, diretor de pesquisa de e-business 

do Gartner Group, revelou que 75% (setenta e cinco por cento) dos 2.547 entrevistados 

consultavam vôos, horários, descontos e pacotes turísticos na rede, antes de marcar uma 

viagem; no entanto, apenas 16% (dezesseis por cento) dos entrevistados chegaram a efetivar 

suas compras via Internet, citando como principais motivos para o não fechamento da compra 

on-line, a impossibilidade de se ter esclarecimento de dúvidas sobre os pacotes, forma de 

pagamento e a não particularização dos roteiros, fato que só poderia ocorrer através do 

contato direto com o vendedor, no caso o agente de viagem. 

Apesar do avanço tecnológico, seja como uma ameaça ou como ferramenta de auxílio 

ao agente de viagem, as agências permanecem essencialmente dependentes do trabalho 

2 Disponível na Internet via www.URL:http://www.uol.com.br/webword/marketing/mark_000121.htm. [Capturado em 
06 mar. 2004] 
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humano, o que lhe confere um diferencial em relação às empresas de outros segmentos, pois 

de acordo com Goll (1994) “nenhuma máquina poderá ser capaz de substituir o toque pessoal 

e sincero de um, posso ajudar-lhe”(p.19). 

Desta forma, o perfil do consumidor da década de 90, mais exigente e informado, 

colabora para uma estratégia que ofereça serviços diferenciados em relação à concorrência e 

cujos benefícios gerados atendam à sua expectativa. Assim, Zemke e Shaaf (1990) salientam 

que em meio à abundância de ofertas de serviços das agências de viagem à disposição dos 

consumidores, a fonte de diferenciação para conquistá-los e mantê-los fiéis, poderá estar no 

capital humano das empresas.  

No caso específico dos serviços, o capital humano é elemento fundamental, pois tanto 

os clientes, como os funcionários de contato e os equipamentos, estão vinculados e formam 

um sistema integrado. Qualquer modificação em algum destes elementos, provoca uma 

mudança no resultado final: o serviço e a sua qualidade. Desta maneira, o funcionário 

participa ativamente para conseguir a satisfação do cliente e, por isto, segundo Donoso 

(2000), seu interesse e a sua criatividade, e a confiança nele por parte da empresa, são 

fundamentais para se alcançar a harmonia e o equilíbrio do sistema.  

Hoffman e Bateson (2003) reiteram dizendo que a satisfação do funcionário não está 

só fortemente relacionada ao aumento da produtividade ou à melhoria do serviço prestado ao 

consumidor, mas que também esta satisfação, por sua vez, liga-se à satisfação do cliente.  

Desta forma, ter funcionários satisfeitos é importante quando os serviços são 

produzidos, distribuídos e consumidos praticamente ao mesmo tempo, com a presença quase 

que obrigatória do cliente e do funcionário, interagindo simultaneamente. Para Castelli 

(1998), Heskett, Sasser e Schlesinger (1998), as empresas de serviço devem assim colocar os 

funcionários em primeiro plano, já que estes influenciam de forma praticamente determinante, 

a satisfação dos clientes.  
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Em suma, as agências de viagens, como empresas prestadoras de serviços, criam fortes 

interações entre clientes e funcionários, que vão sendo solidificadas ao longo dos anos de 

trabalho; relacionamentos estes que são vistos por Shell (1999) e Robbins (2002), como 

fundamentais para se gerar confiança e abertura entre os negociadores. 

Mas, para que esta inter-relação ocorra, os empregados das empresas de serviço 

necessitam se sentir reconhecidos, afirma Tschohl (1996), já que o reconhecimento influencia 

a auto-estima, dando à pessoa segurança e vivacidade que impressionam os clientes e 

conquistam a sua lealdade. Corroborando com este argumento, Cobra e Rangel (1992) 

afirmam que a indiferença gera a indiferença, ou seja, que o funcionário tende a tratar os 

clientes da mesma forma como são tratados dentro da empresa. 

Dado as novas condições sociais vigentes e ao contexto competitivo em que se 

encontram as empresas turísticas, é possível predizer que no futuro, não só se competirá por 

conquistar e manter os clientes, mas também se competirá por manter os recursos humanos; 

pois de acordo com Donoso (2000), eles constituirão a verdadeira vantagem competitiva das 

empresas no mercado. Da mesma forma, Tomelin (2000) complementa afirmando que a 

orientação a ser dada às agências de viagens nos próximos anos é a de se concentrarem na 

prestação de serviços como relação diferencial entre o agente de viagens e o cliente.  

Desta forma, parece certo afirmar que alavancar as estratégias empresariais por 

intermédio das pessoas é uma maneira particular de criar valor único para os clientes e 

recompensar funcionários (Gubman, 1999). Parece então existir uma importante relação entre 

funcionário e cliente, e as suas satisfações. O equilíbrio entre estes elementos é valioso para o 

resultado da empresa como um todo. 

Portanto, com base nos argumentos aqui expostos, o seguinte problema de pesquisa foi 

formulado: Existe relação entre a satisfação do funcionário e a satisfação do cliente das 

agências de viagem de Recife? 
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1.2 Justificativa 

Dados econômicos apresentados pela Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e 

Esporte do Estado de Pernambuco em 2004, sobre o crescimento da influência do setor de 

serviços no PIB do Estado, mostram um aumento expressivo e acelerado deste setor na 

economia local, salientando a notória importância deste segmento para o desenvolvimento do 

Estado. Neste sentido, para ilustrar o que a atividade turística, inserida neste contexto, 

representa para a economia brasileira, pesquisas feitas pela EMBRATUR em 2004, revelaram 

um constante aumento na representação do PIB de 2001 a 2004 de 0,6%, passando de 11,7% 

em 2001 para 12,1% em 2004. 

Este fator foi conseqüência, de acordo com o dirigente máximo do BID (Banco 

Interamericano de Desenvolvimento), da aplicação dos recursos do Programa de Infra-

Estrutura do Nordeste (PRODETUR I), que resultou em um aumento de 6 milhões para 13 

milhões no fluxo de turista na região nordeste nos últimos 10 anos (PRODETUR II , 2004).  

O crescimento acelerado no número de turistas apresenta um resultado direto no 

aumento da oferta de empregos em todo o seguimento turístico, principalmente nas agências 

de viagens, que são as responsáveis pela organização e distribuição dos turistas que circulam 

pelo Estado.  

A concorrência acirrada por esta demanda turística que vem crescendo no Estado de 

Pernambuco, obrigará as agências de viagens a se preocuparem com a qualidade percebida e a 

satisfação gerada por ela, através do relacionamento entre clientes e funcionários de linha de 

frente. 

Logo, encontra-se a primeira justificativa ao estudo ora proposto: investigar a relação 

cliente/funcionários destas empresas, com ênfase maior na satisfação que esta interação pode 

proporcionar a clientes e emissores em relação ao serviço turístico prestado. 
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Especificamente no que se refere às agencias de viagem localizadas na cidade do 

Recife, verifica-se que elas são na sua maioria empresas pequenas e de gestão familiar, onde 

estes gestores não têm formação acadêmica em turismo ou administração de empresas e 

desconhecem os trabalhos científicos desenvolvidos nesta área (Perfil, 2001). Mas a 

deficiência não é apenas resultado da falta de formação dos empresários do seguimento, ela é 

também resultado da pouca experiência em investigações sobre temas relacionados com o 

funcionário e com a sua satisfação em relação ao seu trabalho em agências de viagens, esta, 

na maioria das vezes, restritas à área da indústria hoteleira. Segundo Donoso (2000), 

“considerando que o agente de viagem é um dos pilares básicos da atividade turística, é difícil 

discernir a razão da carência de estudos sobre este tema” (p.114). 

No caso desta pesquisa, a adoção de um instrumento de mensuração da satisfação de 

clientes, com os trabalhos executados pelos emissores das agências de viagens; e por outro 

lado a satisfação dos emissores, em relação ao seu trabalho; não possibilita, de forma 

nenhuma, a substituição de alguma avaliação já existente, pelo contrário, ela busca enriquecer 

a prática avaliatória, agregando a visão do funcionário, considerada ainda insatisfatória, 

através de suas percepções nos resultados. 

A compreensão destes resultados possibilitará a este segmento, encontrar possíveis 

causas internas de problemas existentes (ex: absenteísmo, rotatividade e desmotivação) para 

atuar de forma mais consciente na busca da melhoria da qualidade. 

Consciente da importância do contato entre clientes e funcionários, em agências de 

viagens, este estudo ultrapassa os limites do SERVPERF aqui adotado, agregando-lhe 

dimensão específica que trata da influência da prestação do serviço por parte do funcionário 

de contato, na percepção da qualidade e satisfação dos clientes. Desta forma, buscar-se-á 

mostrar às agências de viagens, os benefícios desta interação em favor da qualidade do 

serviço turístico oferecido. 
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Além da contribuição dada à literatura existente, sobre qualidade e satisfação em 

serviços turísticos, este estudo justifica-se, também, pela tentativa de ajudar a compreender, 

por parte dos empresários do setor, a importância dos seus funcionários para o sucesso do seu 

empreendimento e a necessidade de modificação nas atuais formas de gestão praticadas pelo 

mercado turístico nacional, através da utilização de práticas e políticas de RH que motivam os 

funcionários deste segmento.  

A pesquisa, deste modo, apresenta-se oportuna e adequada como uma contribuição 

importante, na medida em que, os serviços prestados pelas agências de viagem, sendo 

fundamentalmente dependente do homem, carecem de um maior investimento na área de 

recursos humanos, por parte das empresas. Segundo Starkey e Tranfield (1998) o principal 

objetivo da pesquisa organizacional é melhorar a relação entre a teoria e a prática. 

Assim, acredita-se que este trabalho seja relevante por se propor a investigar a possível 

relação existente entre a satisfação do funcionário e do cliente das agências de viagem na cidade de 

Recife, o que pode vir a se constituir em ferramenta de valor para o direcionamento de suas 

atividades na busca da satisfação dos seus clientes.  

 

1.3 Objetivos de pesquisa 

Esta dissertação tem como intuito, contribuir para a compreensão dos fatores que 

geram a satisfação para clientes e funcionários de agências de viagens e a possível relação 

entre estas satisfações. Assim, busca-se atingir os seguintes objetivos: 

 

1.3.1 Objetivo geral 

Investigar a relação existente entre a satisfação dos funcionários de linha de frente 

(emissores) e a satisfação dos clientes das agências de viagens da cidade do Recife.  
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1.3.2 Objetivos específicos 

1 - Mensurar o nível de satisfação dos funcionários de linha de frente das agências de 

viagem, em relação ao seu trabalho; 

2 - Identificar quais fatores das políticas e práticas de recursos humanos, utilizadas pelas 

agências de viagem, mais contribuem para a satisfação dos funcionários; 

3 - Mensurar a qualidade percebida pelos clientes das agências de viagens, em relação ao 

serviço prestado pelas agencias, através do modelo SERVPERF adaptado; 

4 - Mensurar o nível de satisfação dos clientes das agências de viagem, em relação ao 

serviço prestado pelos funcionários de linha de frente; 

5 - Verificar a existência de uma relação entre a satisfação de funcionários e clientes, das 

agências de viagem. 
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2 Fundamentação teórica

Este capítulo apresenta uma revisão da literatura com o objetivo de respaldar o 

tema de pesquisa. Está dividido em duas partes. Na primeira parte são apresentados os 

pressupostos gerais do estudo, abordando os conceitos de qualidade em serviços, satisfação do 

cliente; políticas e gestão de recursos humanos e a satisfação dos funcionários com seu 

trabalho. São apresentadas também, considerações sobre os modelos de mensuração da 

qualidade em serviço SERVQUAL e SERVPERF. 

A segunda parte apresenta as agências de turismo e os serviços turísticos, e por 

fim, tem-se uma abordagem sobre os agentes de viagem. 

 

 

2.1 Introdução 

As empresas de serviço obtêm o retorno de seus investimentos e atingem melhores 

níveis de crescimento, quando estimulam a lealdade dos clientes e funcionários, afirmam 

Heskett et al. (1998), pois esta atitude tem uma relação direta com a satisfação dos mesmos. 

Conforme os autores, melhores resultados virão à medida que as empresas adotarem uma 

estratégia operacional e de mercado focalizada, bem como ênfase na obtenção da lealdade e 

satisfação de clientes e empregados. 

Portanto, para Moller (1999), a atitude e personalidade do empregado são 

fundamentais para a percepção da qualidade do serviço, já que o fator humano determina 

como os clientes irão experimentar esta qualidade. Mesmo aqueles funcionários que não estão 

em contato direto com o cliente podem influenciar na percepção deste em relação à qualidade 
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do serviço recebido, pois segundo Castelli (1998), todos os funcionários influenciam 

diretamente nos serviços prestados.  

Para alguns autores, como por exemplo, Las Casas (1997); Castelli (1998); Albrecht 

(1993); Moller (1999) e Denton (1990), a satisfação do funcionário surge então como um 

caminho para se alcançar à satisfação do cliente em relação aos serviços prestados, onde o 

funcionário é a chave desta prestação, pois são eles que interagem com os consumidores. 

A gestão de recursos humanos aparece então como um meio de assegurar que todos os 

empregados estejam orientados para o serviço, pois de acordo com Gianesi et al. (1996), 

através de seleção, treinamento e desenvolvimento desta mão-de-obra, a qualidade total em 

serviços poderá ser alcançada. 

 
 

2.2 Definição de qualidade  

A literatura sobre qualidade está largamente presente nos estudos de administração. 

Considerada como uma vantagem competitiva organizacional, a qualidade pode proporcionar 

importantes benefícios estratégicos. Castelli (1998) identifica que, manter e melhorar a 

qualidade no fornecimento dos serviços de turismo, tornou-se um desafio permanente e uma 

arma estratégica para as empresas do setor. 

Campos (1992) define qualidade relacionada à satisfação de quatro importantes grupos 

para a sobrevivência de uma organização: clientes, funcionários, acionistas e sociedade em 

geral. Sobre outro prisma, Paladini (1994), identifica a qualidade, como sendo um atributo dos 

produtos e serviços, que pode contribuir para a satisfação do cliente. 

Entretanto não existe um conceito único de qualidade, pois cada ciência enfatiza um 

aspecto que lhe é mais próprio. Em vista disso, são inevitáveis os conflitos entre as 

abordagens, onde a qualidade é definida em vários pontos de vista diferentes, como explica 
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Garvin (1992). Segundo o referido autor, pode-se identificar cinco abordagens principais para 

a definição da qualidade: a abordagem transcendental, a abordagem baseada na produção, a 

abordagem baseada no usuário, a abordagem com foco no produto e a abordagem 

fundamentada no valor. 

A gestão da qualidade passou por uma evolução dos seus sistemas, onde Garvin 

(1992), identifica quatro “eras da qualidade” que foram surgindo aos poucos: a era da 

inspeção, a era do controle estatístico da qualidade, a era da garantia da qualidade e a era da 

gestão estratégica da qualidade. Já Camisón (1996) resume esta evolução em apenas três 

diferentes e complementares enfoques, são eles: o enfoque técnico, o enfoque humano e o 

enfoque estratégico ou de gestão.  

Cronologicamente, o enfoque técnico, foi o primeiro a ser alvo de estudos e refere-se a 

concepção da qualidade orientada para o processo. Segundo Garvin (1992), a qualidade evolui 

então da inspeção de padrões e especificações de produtos e serviços, para o controle 

estatístico, como ratifica Deming (1989). Os métodos estatísticos ainda eram importantes, 

assim como as técnicas tradicionais de inspeção e medições, mas na década de 60, o sistema 

da qualidade passou a incluir o desenvolvimento de novos produtos, seleção de fornecedores e 

atendimento aos clientes, como salienta Garvin (1992). Desta forma, a qualidade é estendida 

para toda a empresa, através do que Feighenboum (1986) chamou de Controle da Qualidade 

Total. Para Garvin (1992), “a qualidade evoluiu de um a restrita disciplina técnica, cujo 

objetivo era detectar problemas de fabricação, para um campo mais amplo, englobando todos 

os estágios, desde o projeto até a comercialização”(p.18).  

Já o enfoque humano, baseada na concepção da qualidade como satisfação do cliente, 

apresentado por Camisón (1996), surgiu como uma oposição ao enfoque técnico, adaptando 

as práticas de gestão de recursos humanos, utilizadas nas empresas japonesas (trabalho em 
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equipe, satisfação do funcionário, motivação, empowerment e etc.), para as empresas 

ocidentais. 

Entretanto, os resultados obtidos com o enfoque técnico e o enfoque humano, não 

foram suficientes para o ambiente de extrema competição do mercado globalizado, sendo 

necessário o surgimento de um terceiro enfoque, onde a qualidade é identificada como um 

sistema de gestão. Surge assim o enfoque estratégico ou de gestão, chamado de Gestão da 

Qualidade Total (GQT) (Garvin, 1992).  

Diversos autores, como por exemplo, Camisón (1996); Las Casas (1997) e Juran 

(1992), indicam as dimensões básicas desta nova forma de gestão da qualidade como:  

� O envolvimento completo e ativo da alta cúpula no processo de qualidade; 

� A integração efetiva das ações de qualidade nos objetivos, políticas e estratégias da 

empresas; 

� Destinação de recursos suficientes para o funcionamento do sistema de qualidade; 

� Estabelecimento de metas anuais específicas e variáveis para a melhora da qualidade; 

visão de estratégias a longo prazo;  

� Satisfação do funcionário e a utilização de relacionamentos cliente-funcionário; e 

� Uma maior preocupação com a satisfação das necessidades dos clientes.  

A qualidade é também avaliada em relação a sua dimensionalidade.No modelo 

proposto por Grönroos (1995), ele identifica duas dimensões de qualidade: técnica e 

funcional. A qualidade técnica é aquilo que fica com o cliente, ao terminar sua interação com 

o prestador de serviços e os processos de produção e entrega. Mas sendo serviços, processos e 

experiências (atividades de produção e consumo ocorrem simultaneamente), o modo como 

transcorrem as interações entre o cliente e o funcionário, tem impacto sobre a percepção do 

serviço. Disso surge a qualidade funcional e a maneira como a qualidade técnica (o resultado 

final do processo) é transferida ao cliente. 
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Crosby (1993), indica que um dos princípios básicos que fundamentam a filosofia da 

Administração da Qualidade é o cumprimento dos requisitos (respostas formuladas pelos 

clientes). Segundo o referido autor, qualidade é o cumprimento dos requisitos, ou seja, não se 

trata de uma adequação aos requisitos, mas sim de uma fiel conformidade aos mesmos. Por 

isto é necessária uma orientação da qualidade para o seu público alvo, pois como afirma Las 

Casas (1997), existem diferenças entre os modelos de qualidade aplicados a produtos e a 

serviços.

Estas diferenças podem ser percebidas na maneira como a qualidade, de bens e 

serviços, são alcançadas. A melhoria na qualidade de bens é feita através de eliminação de 

falhas na produção, entretanto a qualidade em serviços não pode ser vista da mesma maneira, 

já que a eliminação de falhas antes da entrega do serviço ao cliente não é possível. Segundo 

Hoffman e Bateson (2003), a conseqüência destes fatores é que a qualidade percebida nos 

bens é vista sobre um produto final, ou seja, acabado; enquanto que o cliente avalia o serviço 

“não apenas porque gosta, ao não, do resultado final, mas também pela aparência do prestador 

e suas habilidades interpessoais” (p.259). 

Desta forma, para se alcançar a qualidade é necessário perceber as diferenças inerentes 

entre bens e serviços, que segundo Zeithaml e Bitner (2003), resultam em desafios exclusivos 

tanto para a administração de serviços como também para aqueles fabricantes de bens, que 

fazem do serviço, parte importante de sua oferta principal. Para tanto, deve-se conhecer as 

singularidades dos serviços, pois competências e experiências, trazidas das indústrias de bens 

estocáveis, não podem ser diretamente transferidas para os serviços. 
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2.2.1 Qualidade em serviços 

Muitos são os estudiosos que procuram definir o conceito de serviços (Zeithaml e 

Bitner, 2003; Kotler e Armstrong,1998; Zeithaml et al.,1990; Hoffman e Bateson, 2003). Para 

Las Casas (2000), “serviços constituem uma transação realizada por uma empresa ou por um 

indivíduo, cujo objetivo não está associado à transferência de um bem, ou seja, ela é a parte 

vivenciada, é uma experiência vivida, é o desempenho”(p.15). Já Ferreira (1975), por 

exemplo, apresenta diferentes definições de serviços para diferentes áreas de atuação. Sob a 

ótica econômica, ele define serviço como um produto da atividade humana, que, sem assumir 

a forma de um bem material, satisfaz uma necessidade. 

Para Zeithaml e Bitner (2003), serviços são atos, processos e performances, como 

também todas as atividades econômicas cujo produto não é físico ou construído. O serviço é 

consumido na hora em que é produzido e provê valor agregado (em formas, como: 

conveniência, divertimento, economia de tempo, conforto ou saúde), que é essencialmente 

intangível e dedicado, primordialmente, a quem compra. Ainda nessa linha de raciocínio, 

Kotler e Armstrong (1998) definem serviços como “um ato ou desempenho essencialmente 

intangível que uma parte pode oferecer a outra e que não resulte na posse de nenhum 

bem”(p.413).  

Os serviços aparecem como um diferencial característico da era do cliente, pois a 

intenção em oferecê-lo aliado ao produto, é aumentar o valor percebido pelo consumidor. 

Conforme McKenna (1992), “na maioria das vezes, o que os con sumidores mais desejam de 

um produto é qualitativo e intangível; é o serviço, um aspecto essencial do produto” (p.17). 

Corroborando com esta afirmativa, Zeithaml et al. (1990), compartilham desse ponto de vista 

quando afirmam que “virtualmente todas as org anizações competem em algum grau na base 

de serviços” (p.1). Segundo os mesmo autores, é difícil apontar ao menos uma indústria para 

qual as questões relacionadas a serviços sejam insignificantes, pois elas estão direcionando 



 

 

31 

 

cada vez mais atenção e recursos ao serviço agregado, como uma verdadeira fonte de 

diferenciação. 

Os serviços nem sempre são somente uma parte do pacote de valor do produto. Eles 

também podem apresentar-se sozinhos, como produtos intangíveis que oferecem benefícios 

educacionais, legais, financeiros, médicos, cosméticos ou outros para os consumidores 

(Nickels e Wood, 1999). A fronteira que separa os produtos e serviços parece estar situada nas 

características que os distinguem; para Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990) esta distinção 

encontra-se em quatro características básicas: 

� Intangibilidade: pois os serviços são desempenhos e não objetos palpáveis que não 

podem ser vistos ou tocados. Para Berry e Parasuraman (1991), a tangibilidade dos 

produtos e sua demonstração visível, auxiliam o departamento de marketing no 

estímulo à demanda, antes do ato de compra. No entanto, os clientes precisam 

experimentar os serviços para realmente conhecê-los; 

� Inseparabilidade: diz respeito à produção e consumo que são feitos simultaneamente 

nos serviços; enquanto que os bens são primeiramente produzidos e posteriormente 

vendidos, os serviços são primeiramente vendidos e depois produzidos e consumidos 

ao mesmo tempo; 

� Perecibilidade: pois os serviços não podem ser poupados, não podem ser estocados e 

não se pode reivindicar capacidade não empregada em serviços; 

� Heterogeneidade: refere-se ao fato da variabilidade no desempenho do serviço e 

problemas de falta de consistência que não podem ser eliminados, como no caso dos 

bens. De acordo como Parasuraman et al. (1985), a heterogeneidade dos serviços 

intensifica a sua diferença em relação aos bens, pois, “Sua performance varia de 

produtor para produtor, de cliente para cliente e até mesmo de um dia para o outro” 

(p.42).  
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Para Parasuraman et al. (1985), a variação na performance se dá porque a constância 

de comportamento do fornecedor de serviços é difícil de assegurar. Os atos, processos e 

performances citados acima, geralmente dependem da interação entre cliente e fornecedor. Na 

mesma linha de raciocino, Berry e Parasuraman (1991) identificam que as pessoas 

responsáveis pela entrega do serviço são um ingrediente crítico da infra-estrutura de um 

serviço livre de erros, assim, muitos deles são caracterizados pelo contato intenso com os 

clientes e a interação entre a equipe de empregados, acaba se tornando parte significante do 

serviço oferecido, uma vez que sua produção e consumo são inseparáveis.  

Segundo Bateson e Hoffman (2001), o modelo servuction, desenvolvido por Langeard 

e Eiglier, indica como é a interação dos consumidores com a parte visível do sistema e com 

outros consumidores, para criar a experiência do serviço, já que em serviços, as diferentes 

partes do pacote de benefícios, podem provir de várias fontes simultaneamente, ou seja, as 

partes invisíveis (back stage) da empresa afetam as partes visíveis (front stage) da empresa 

para o cliente, como é mostrado na Figura 1(2) a seguir: 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 (2) - O sistema Servuction 
Fonte: Bateson e Hoffman (2001, p.36) 
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Os momentos de contato ou de interação entre o fornecedor do serviço e o cliente, 

foram batizados pioneiramente por Normann (1993) de “momentos da verdade”. Albrecht 

(1993) salienta que os momentos da verdade são o átomo básico do serviço, a menor unidade 

indivisível de valor entregue ao cliente. Eles são episódios, eventos específicos no tempo, nos 

quais o cliente entra em contato com algum aspecto da empresa e forma sua impressão de 

serviço. Ainda segundo o autor, quando o cliente entra em contato com um funcionário na 

organização, telefona para a organização, recebe dela alguma coisa pelo correio, entra no seu 

edifício, ou seja lá o que for; esse é um momento da verdade. Mas nem todos os momentos da 

verdade têm a mesma importância para o cliente, pode-se dizer que os primeiros e os últimos 

contatos são os mais críticos e mais facilmente lembrados pelos clientes, como afirma Gianesi 

et al. (1996), mostrado na Figura 2(2), a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 (2) – O Ciclo de Serviço 
Fonte: Gianesi et al (1996, p. 87) 

 

Zeithaml e Bitner (2003), afirmam que o principal objetivo dos fornecedores de 

serviços é idêntico aos de outros setores, ou seja, desenvolver e proporcionar ofertas que 
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satisfaçam as necessidades dos consumidores, garantindo, assim, sua própria sobrevivência 

econômica. A qualidade de serviço esclarece Las Casas (2000,1997), está assim ligada a 

satisfação dos clientes, posto que um cliente satisfeito com o prestador de serviços estará 

sempre percebendo um serviço como de qualidade.  

A qualidade de serviços já foi estudada por alguns autores, como é o caso de Gronroos 

(1995); Kendall e Booms (1989); Reichheld e Sasser (1990); Berry e Parassuraman (1991); 

Heskett, Sasser e Hart (1990) e Bitner, Booms e Mohr (1994). Estes pesquisadores sugerem 

que a qualidade do serviço está em seu desempenho sem falhas, algo semelhante ao “zero 

defeito” da indústria de bens.  

Para Bitner et al. (1994): 

O custo de não atingir um desempenho sem falhas é “custo da qualidade”, 
que inclui os custos associados a refazer o serviço ou compensar um serviço 
de má qualidade, consumidores perdidos, boca a boca negativos e declínio 
na moral dos funcionários (p.1). 

 

A prestação do serviço é a principal responsável pela percepção do cliente em relação 

à qualidade do serviço. A percepção é formada por dois fatores principais: a prestação do 

serviço e a comunicação transmitida ao cliente, durante ou após o processo, como afirma 

Gianesi et al. (1996). Ainda nesta linha de raciocínio, Moller (1999) expõe que a percepção é 

afetada por duas espécies de qualidades: a qualidade técnica, ou “objetiva” (exprime o 

conteúdo tangível do serviço), e a qualidade humana, ou “subjetiva” (exprime o conteúdo 

emocional do serviço). Segundo o referido autor, a qualidade subjetiva é com freqüência mais 

importante que a qualidade objetiva, por causa da inseparabilidade do serviço, onde muitas 

vezes os clientes decidem mudar de fornecedores quando estão desapontados com a qualidade 

subjetiva de um serviço. 

Desta forma, conforme Denton (1999), os fornecedores de serviço com qualidade são 

decididamente empresas orientadas para as pessoas, ou seja, empresas que levam em 
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consideração a qualidade “subjetiva” do serviço. Segundo este autor, essas empresas 

reconhecem que “serviços são pessoas”, tratando bem os seus funcionários, pois estes 

devolvem o favor para seus clientes.  

Segundo Castelli (1998), são as pessoas qualificadas que vão maximizar a qualidade 

dos produtos e serviços ofertados pela empresa. A qualidade humana resulta assim do 

somatório da capacidade inata da pessoa e de todos os elementos a ele incorporados através da 

educação e do treinamento, como explica Moller (1999). 

Em vista disto Castelli (1998) afirma que é necessário que as agencias de viagem 

disponham em seu quadro de funcionários, pessoas que tenha simultaneamente, 

conhecimentos, habilidades e atitudes pertinentes e que estejam suficientemente motivados 

para realizarem o seu trabalho. A qualidade na prestação dos serviços das agencias de viagem, 

dependem substancialmente da qualidade das pessoas que ali trabalham.  Segundo Moller 

(1999), “O comportamento individual do provedor, em uma situação de serviço, é 

determinado pelo seu nível atual de desempenho naquele momento”(p.42).  

De acordo com este mesmo autor, o investimento na qualidade, tanto pessoal quanto de 

processo, é essencial para uma empresa. Desta forma, “investir em qualidade resulta em 

menos defeitos, produtos melhores, posição financeira melhor, maior bem-estar, menor giro 

de pessoal, menor absenteísmo, clientes satisfeitos e uma imagem melhor”(p.37).  

 
 
2.2.2 As escalas SERVQUAL e SERVPERF 

A maioria dos especialistas como, por exemplo, Bateson e Hoffman (2001), 

concordam que a satisfação do cliente, com um determinado serviço, é uma avaliação 

passageira, específica de uma transação, ao contrário da qualidade de serviço, que é uma 

atitude formada por uma avaliação global de um desempenho. 
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A mensuração da qualidade de serviço foi estudada por Parasuraman, Berry e 

Zetaithaml (1985; 1988; 1991) onde foram identificadas cinco dimensões determinantes para 

a qualidade de serviço.  A base para identificar esses cinco componentes foi uma análise 

fatorial da escala de 22 itens, desenvolvida com base nos grupos de discussão e nas aplicações 

setoriais específicas realizadas pelos autores. 

O instrumento criado para a avaliação destas dimensões foi chamado de SERVQUAL 

e é constituído de duas sessões com 22 (vinte e duas) perguntas: tanto para as expectativas 

quanto para o desempenho. 

As dimensões consideradas pela escala SERVQUAL são: 

� Tangibilidade: representada pela aparência das instalações físicas, dos 

equipamentos, dos funcionários e dos demais recursos materiais utilizados na 

prestação do serviço; 

� Empatia: o fornecimento de atenção individualizada aos clientes, facilidade de 

contato e comunicação; 

� Segurança/Garantia: competência e cortesia dos funcionários e sua habilidade 

de transmitir confiança, credibilidade e segurança; 

� Receptividade: a disposição de prestar o serviço prontamente e auxiliar os 

clientes; e 

� Confiabilidade: capacidade de prestar o serviço de forma confiável, precisa e 

com consistência. 

A escala SERVQUAL, projetada para avaliar a qualidade de serviço em vários 

ambientes, já serviu como base para esta avaliação em serviços oferecidos por hospital, feito 

por Babakus e Mangold (1989); em uma empresa de auditoria feito por Bonjanic (1991); uma 

clínica-escola dentária, um centro de colocação de uma escola de administração, uma loja de 

pneus e um pronto-socorro feitos por Carman (1990); programas públicos de recreação feitos 
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por Crompton e Mackay (1989); corretores imobiliários feitos por Johnson, Dotson e Dunlop 

(1988); e agencias de viagem feito por Medeiros (2001). 

Apesar da larga utilização, vários analistas como por exemplo Carman (1990); Brown 

et al. (1993); Cronin e Taylor (1994); Finn e Lamb (1991) e Babakus e Mangold (1989), 

sugeriram que esta avaliação apresenta sérias falhas que limitariam sua utilização. A 

mensuração da qualidade em serviços através da diferença entre percepções e expectativas, 

expressada pela fórmula “P – E”, é questionada porque, segundo Bolton e Drew (1991); 

Churchill e Surprenaut (1982); Mazis, Ahtola e Klippel (1975) e Woodruff, Cadotte e Jenkins 

(1983), na percepção dos clientes, já podem estar presentes as suas expectativas, ou seja, 

apóiam a alternativa de avaliar a qualidade apenas através do desempenho. 

Provas experimentais, dos autores acima citados, indicam assim que a dimensão de 

desempenho, sozinha, prediz intenções comportamentais e o comportamento no mínimo tão 

bem quanto o modelo completo, como ratificam Mazis, Ahtola e Klipper (1975). Assim, 

Cronin e Taylor (1994) nomeiam de SERVPERF a escala para a mensuração da qualidade em 

serviços, baseada e desenvolvida apenas em desempenho, reduzindo em 50% o número de 

itens avaliados na escala SERVQUAL (de 44 itens para 22 itens). 

A escala SERVPERF utiliza-se dos 22 itens de percepção desenvolvidos na 

SERVQUAL, apenas que esta medida avalia a qualidade de serviço sem contar com o 

paradigma de negação, mas que tem desempenho tão bom quanto o componente de percepção 

da SERVQUAL. Segundo Peters Filho (2002), o modelo SERVQUAL foi aprimorado pelo 

modelo SERVPERF por sintetizar em uma só medida – a do desempenho – a satisfação do 

consumidor com o serviço, em vez da desconfirmação de expectativas e desempenho. 

Levando em consideração os dados citados acima, foi utilizada nesta pesquisa a escala 

SERVPERF, pois esta escala mantém a confiabilidade da escala SERVQUAL (Cronin e 

Taylor, 1992; Bolton e Drew, 1991; Churchill e Surprenaut, 1982; Mazis, Ahtola e Klippel, 
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1975; Woodruff, Cadotte e Jenkins, 1983), amplamente utilizada em várias pesquisas, apenas 

reduzindo o seu tempo de aplicação. Este fator, no caso deste estudo, foi fundamental por dois 

motivos: primeiramente pelo fato da necessidade da aplicação de dois questionários distintos 

(clientes e funcionários) em áreas distantes da região metropolitana de Recife; e depois pelo 

curto tempo disponível para se responder os questionários por parte dos pesquisados. 

Assim, a redução do tempo de coleta de dados, através da diminuição em 50% das 

perguntas do modelo SERVQUAL, foi fundamental para a viabilização da pesquisa junto aos 

funcionários em seu ambiente de trabalho e junto aos clientes na sala de embarque do 

aeroporto. Tanto os clientes como os funcionários foram abordados em momentos de rápido 

contato, visto que os primeiros estavam aguardando sua chamada para o embarque, enquanto 

que os segundos só dispunham de seu tempo livre do almoço. 

 

 

2.3 Satisfação dos clientes 

Apesar de existir uma proximidade entre os conceitos de qualidade percebida e 

satisfação do cliente, a pesquisa de literatura mostra a existência de independência entre os 

dois construtos, em que pese a sua forte ligação, como mostrado nos estudos de Parasuraman 

et al. (1988) e Cronin e Taylor (1992). 

Pode-se dizer, através de um exame de literatura, que a principal característica que 

distingue estes dois construtos é o fato de que a satisfação é uma atitude, enquanto que a 

qualidade percebida é o resultado de uma avaliação global feita pelo cliente, de uma 

performance específica (PARASSURAMAN et al., 1988; GRÖNROOS, 1984; BATESON et 

al., 2001). 
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Percebe-se com base nestes argumentos que a satisfação do cliente é uma variável 

complexa que envolve dimensões cognitivas e afetivas em sua análise. Segundo Zeithaml e 

Bitner (2003), “a satisfação do cliente será inf luenciada por atributos específicos do produto 

ou do serviço e pelas percepções de qualidade”(p.88), conforme mostrado na Figura 3(2):  

Figura 3(2) – Percepção de clientes sobre qualidade e satisfação de clientes. 

Fonte: Adaptado de Zeithaml e Bitner (2003, p.88) 

 

Os consumidores tendem a apresentar protótipos de satisfação como, por exemplo, 

contentamento, prazer, encantamento e alívio (Oliver, 1997), ou seja, a satisfação pode 

apresentar diferentes níveis de intensidade, dependendo da situação de compra, do estado de 

humor do cliente e do sistema de atendimento apresentado pela empresa, entre outros. Na 

definição de Oliver (1997), a satisfação do consumidor é uma resposta de realização, que 

julga quão bem as características de uma oferta (bem e/ou serviço) propiciou ou está 

propiciando um nível prazeroso de realização com o consumo. 

Ainda segundo este mesmo autor, a satisfação pode ser vista sob quatro perspectivas: a 

satisfação como sendo uma busca individual, conseguida através do consumo de produtos e 

serviços; a satisfação sob o ponto de vista da empresa, que visa o lucro através da venda 
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repetida de seus produtos e serviços, por meio de clientes satisfeitos. Caso estes clientes não 

se sintam satisfeitos, o lucro da empresa será afetado de alguma forma, mais cedo ou mais 

tarde; a satisfação no mercado como um todo, onde a satisfação/insatisfação exerce influencia 

na regulamentação das políticas que regem os mercados; e por fim a satisfação na ótica da 

sociedade, que é a mais ampla e trata da satisfação do indivíduo não só como um consumidor 

de produtos e serviços, mas como um cidadão em relação à sua saúde física, mental e 

financeira.  

A necessidade de se mensurar a satisfação, fez com que alguns pesquisadores da área 

buscassem desenvolver escalas para este fim. Evrard (1994) define a medição da satisfação 

como: 

� Medidas Objetivas: são utilizadas para a identificação das manifestações da 

satisfação nas reclamações dos consumidores, da fidelidade à marca e na utilização 

de garantias; 

� Medidas Subjetivas: são baseadas em pesquisas de satisfação que utilizam escalas 

de notação simples ou múltiplas, que podem originar problemas de confiabilidade 

e validade, comuns a este tipo de método. 

A literatura trás dois tipos de definições que diferem, em função da ênfase, a satisfação 

do consumidor, quer como resultado, quer como processo. Algumas definições 

conceitualizam a satisfação do consumidor como o resultado da sua experiência de consumo. 

Neste sentido, Tse e Wilton (1988) e Hunt (1977) concordam que a satisfação do consumidor 

tem também sido definida como a resposta do consumidor a uma avaliação da discrepância 

percebida entre as expectativas (ou outro tipo de norma da performance) e a performance 

corrente de um produto percebida após o seu consumo. Já Engel, Blackwell e Miniard (1998) 

tratam a satisfação como um processo, definindo-a como “uma avaliação de que a alternativa 
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selecionada deve ser consistente com as expectativas anteriores relativas a esta 

alternativa”(p.3) �

Para Evrard (1994), a satisfação é muitas vezes conceituada como um contínuo 

unidimensional opondo dois pólos extremos: o “muito satisfeito” e o “muito insatisfeito”. 

Entretanto alguns autores, como por exemplo, Maddox (1982), consideram a satisfação e a 

insatisfação como duas estruturas distintas. Segundo o referido autor, a relação das dimensões 

de satisfação e da insatisfação podem ser entendidas de forma independente, pois o 

consumidor pode estar em intensidade diferente, tanto satisfeito quanto insatisfeito. Esta 

abordagem tem por base a Teoria dos dois fatores, de Herzberg, na qual fatores higiênicos não 

contribuiriam para a satisfação, mas sim para a insatisfação pela ausência de um determinado 

fator. Ainda nesta linha de raciocínio, Swan et al. (1976) demonstraram que alguns atributos 

do serviço ou do produto, só contribuem para evitar a insatisfação (chamados de 

mantenedores), enquanto outros determinam a satisfação (chamados de satisfadores).  

Todos os estudos, discutidos no trabalho, e seus resultados, parecem indicar a 

necessidade de se avaliar, por parte das empresas, o nível de insatisfação/satisfação de seus 

clientes em relação aos seus produtos e serviços, visto que segundo Mowen (1995) esta 

atitude ajudará a identificar e resolver questões que poderiam vir a gerar a insatisfação e até 

mesmo a troca de fornecedor por parte dos clientes. 

Esta importância parece ser representativa para as agências de viagens, cuja atividade é 

concebida pela prestação de serviço. Para Medeiros (2001), a aferição dos níveis de 

satisfação/insatisfação dos consumidores “(...) representa uma atitude pró -ativa, característica 

da cultura de qualidade, permitindo-lhes antecipar-se na identificação e resolução de questões 

que poderiam vir a gerar insatisfações (...)”.  
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Assim que, da mesma forma que a insatisfação é um problema a ser resolvido, a 

satisfação deve ser buscada, pois Anderson, Fornell e Lehmann (1994), indicam diversos 

resultados benéficos decorrentes da satisfação dos clientes. São eles: o aumento da lealdade 

dos clientes; a redução da sensibilidade ao preço; a imunização dos clientes em relação aos 

apelos das outras empresas; baixos custos de transação; redução dos custos decorrentes de 

falhas; menor gasto para atrair novos clientes; e melhoria na imagem da empresa.  

Portanto, o primeiro passo para conquistar a satisfação do cliente, parece ser a criação 

de condições para que todos se motivem a ter foco no cliente. Para Las Casas (1997), isso 

implica demonstrar liderança, satisfazer e motivar os empregados e fidelizar os clientes 

através de um relacionamento de confiança entre funcionários e clientes.  

Segundo Bitner e Booms (1994), sob o ponto de vista do cliente, um relacionamento é 

construído a cada encontro com a empresa, especialmente em se tratando de serviços. A 

inferência inevitável que se faz a partir dessa afirmação é que, se a cada encontro o cliente 

ficar satisfeito, a confiança no provedor do serviço estará sendo construída, resultando num 

provável relacionamento a longo prazo. Corroborando Denton (1990) afirma que, como 

cliente nós voltaremos a uma empresa muitas vezes porque conhecemos a sua qualidade, 

sabemos que podemos confiar nas pessoas que aí trabalham e sabemos que obteremos 

serviços consistentes. E complementa, dizendo que o relacionamento e a confiança para com 

os clientes são realmente importantes para uma empresa e que somente as pessoas podem dar 

isto. 

Satisfação e o relacionamento entre cliente e funcionário têm mais em comum do que 

relevância. De acordo com Heskett e Schlesinger (1991), muito do que se pesquisa sobre 

satisfação, gira em torno da suspeita de que satisfação gera ou alimenta intenções de compra 

futura, que levam à lealdade que, por sua vez, pode ser caracterizada como uma forma de 
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relacionamento, (resultando em faturamento superior). Com base nos argumentos destes 

autores, foi elaborada a Figura 4(2) a seguir: 

 

Figura 4 (2) - Satisfação e relacionamento entre clientes e funcionários 

Fonte: elaborado pela autora, 2004. 

 

Ainda segundo estes autores, na verdade assume-se que o relacionamento, 

alimentado pela confiança e comprometimento (dos e nos funcionários), tem na satisfação 

suas origens. Toda esta cadeia de eventos, que culminaria no relacionamento entre clientes e 

funcionários, depende muito da efetiva ligação entre satisfação e intenções futuras. 

Além da ligação estreita entre o processo de qualidade e satisfação, parece ser 

certo afirmar, segundo Bolton e Drew (1991), que a satisfação tem influência na avaliação da 

qualidade do serviço. Corroborando Medeiros (2001) ressalta a importância do estudo destes 

dois construtos pelo seu impacto na fidelização dos clientes e no aumento do seu faturamento, 

principalmente nas empresas cujo objetivo é a prestação de serviços, como é o caso das 

agências de viagem. 
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2.4 Gestão e políticas de recursos humanos 

Santos Neto (2000), afirma que desde os tempos clássicos das teorias da 

administração, dá-se importância ao estudo do homem na organização. Albuquerque (1999) 

então esclarece que, de forma bastante genérica, duas concepções prevalecem nos debates 

atuais: a concepção tradicional e a visão transformada. 

Segundo este autor, na concepção tradicional, o objetivo é gerar maior lucro para os 

acionistas, onde a participação do trabalhador restringi-se ao cumprimento dos objetivos 

organizacionais ou à resolução de problemas relacionados à tarefa. Enquanto que a visão 

transformada tem como objetivo, atender todos os envolvidos na organização: acionistas, 

funcionários, consumidores e sociedade. 

Walton (1985) contrapõe duas estratégicas básicas de recursos humanos: a estratégia 

de controle, que tem suas bases em um modelo semelhante ao da concepção tradicional; e a 

estratégica de comprometimento da força de trabalho, que tem seus pressupostos associados à 

visão transformada da gestão de pessoas, com os objetivos organizacionais. Tratam-se de 

diferentes filosofias de administração, já que a estratégia de controle percebe os funcionários 

como números e custos a serem mandados e controlados, enquanto que a estratégia de 

comprometimento percebe o funcionário como parceiros na produção. 

Segundo Ulrich (2000) as mudanças exigidas pela globalização, tecnologia, 

crescimento lucrativo e demanda do consumidor, chamam a atenção das empresas para a 

competência da força de trabalho e as capacidades organizacionais, principalmente daquela 

que dependem da interação cliente/funcionário, como as agências de viagens. 

As mudanças organizacionais em relação às políticas de recursos humanos podem 

ser visualizadas no Quadro 1(2), a seguir: 
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Modelo Características 
Distintivas Antiga Concepção Nova Concepção 

 
� Políticas de recursos 

humanos: 
� Política de emprego 
 
 

� Política de contratação 
 
 

� Política de treinamento 
 
 

� Política de carreiras 
 
 
 

� Política salarial 
 
 
 

� Política de incentivo 

 
 
Foco no cargo, emprego a curto 
prazo. 
 
 
Contrata para um cargo ou 
conjunto especializado de 
cargos 
 
Visa ao aumento do 
desempenho da função atual 
 
 
Carreiras rígidas e 
especializadas, de pequeno 
horizonte e amarradas na 
estrutura de cargos. 
 
Focada na estrutura de cargos, 
com alto grau de diferenciação 
salarial entre eles. 
 
Uso de incentivos individuais 

 
 
Foco no encarreiramento 
flexível, emprego a longo 
prazo. 
 
Contrata para uma carreira 
longa na empresa 
 
 
Visa a preparar o empregado 
para as funções futuras 
 
Carreiras flexíveis, de longo 
alcance, com permeabilidade 
entre diferentes carreiras. 
 
Focada na posição, na carreira 
e no desempenho, com baixa 
diferenciação entre níveis. 
 
Foco nos incentivos grupais, 
vinculados a resultados 
empresariais. 

Quadro 1 (2) – Concepções Organizacionais comparadas 
Fonte: Albuquerque (1999, p.225 ) 

 

Os processos de mudança organizacionais, na concepção atual, exigem da empresa 

definição de novos contornos para as políticas de recursos humanos, voltados para a obtenção 

de resultados em termos de inovação, qualidade de serviços e produtividade no trabalho. 

(ALBUQUERQUE, 1999) 

As pessoas e o modo de gerencia-las, estão se tornando mais importantes devido a 

muitas outras fontes de êxito competitivo serem menos poderosas do que foram um dia, 

esclarece Pfeffer (1994). Entretanto para Swarbrooke (2000), o atual estilo de administração 

praticada nas empresas turística, não condiz com a necessidade de desenvolvimento dos 

recursos humanos exigidos pelo mercado global. 

As empresas que adotam novos contornos de gestão de recursos humanos estão 

fazendo a sua própria “reengenharia”, buscando maior efetividade. Para isto estão diminuindo 
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suas unidades e tornando-as mais horizontais, com menor hierarquia, níveis e unidades de 

trabalho mais descentralizadas. Para que esta nova estrutura seja eficiente, Bohlander et al. 

(2003) afirmam que os gerentes devem buscar profissionais que atuem com mais 

independência e flexibilidade para atender as necessidades dos clientes  

Mas para que isto ocorra, elas devem suplantar o paradigma industrial que vê os 

funcionários como executores obedientes, operadores que executam as tarefas designadas por 

seus supervisores, e adotar o paradigma de valor para o cliente, que segundo Albrecht (1993), 

os vê como estrategistas dos clientes e defensores da qualidade. 

Para Gonçalves (1997), a transformação da força de trabalho, através da educação e 

reeducação, passou a ser o grande desafio das empresas que esperam ter sucesso no século 

XXI. Ainda segundo este autor, a agenda de transformação das pessoas que irão dirigir as 

empresas do futuro, inclui: 

� Como desenvolver e gerenciar as pessoas para os novos papeis que lhes serão 

exigidos assumir. 

� Como utilizar novos modelos de remuneração, educação e avaliação de 

desempenho. 

� Como criar uma organização onde as pessoas tenham foco na criação de valor 

para os clientes. 

� Como saber empregar técnicas para reformular a cultura, adequando-as às 

novas exigências do mundo dos negócios. 

Levando em consideração as premissas que norteiam as empresas orientadas para 

resultados, como no caso das agências de viagens, Albuquerque (1999) propõe quais os 

contornos gerais das políticas de recursos humanos, que estas devem contemplar: 

	 Políticas de Contratação – Enfatizando o potencial de desenvolvimento dos 

candidatos em níveis iniciais da carreira, tanto no recrutamento como na 
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seleção. Para níveis mais avançados de carreira, o recrutamento interno, ou 

seja, a promoção deve ser utilizado visando o estímulo a longo prazo. 


 Políticas de Treinamento – não deve ser limitada à preparação do funcionário 

apenas para o desempenho da função atual, mas visando o seu 

desenvolvimento em funções futuras e o seu crescimento pessoal. 


 Políticas de Carreira – deverão ser flexíveis, de longo alcance e com 

permeabilidade entre os diferentes cargos existentes na empresa.  


 Políticas de Remuneração – competitivas no mercado de trabalho, porém 

evitando diferenças salariais muito grandes. A carreira será a base da equidade 

e equilíbrio interno. Deverá ser flexível para remunerar o trabalho inteligente e 

o bom desempenho. 


 Políticas de Incentivo – deverão ser direcionadas à base grupal e à consecução 

de resultados no trabalho e empresariais. 


 Políticas de Relação Sindical – deverão ser baseadas em respeito e confiança 

mútua, interdependência e convergência de interesses entre patrões e 

empregados. 

Portanto, o uso eficaz dos recursos humanos e o aproveitamento de suas habilidades, 

são de fundamental importância para estas empresas que prestam serviços ao consumidor. As 

principais decisões que dão suporte à gestão da força de trabalho, de acordo com Gianesi et 

al. (1996) e Bohlander et al. (2003), para que se atinja um alto desempenho são: o 

recrutamento e a seleção, o treinamento e desenvolvimento, a avaliação de desempenho, e a 

recompensa, mostrados no Quadro 2(2) a seguir: 
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Quadro 2 (2) - O Ciclo da gestão da força de trabalho 
Fonte: Adaptado de Gianesi et al., (1996, p.146) 

 
De acordo com o quadro acima, para se atingir o alto desempenho da força de trabalho, 

se faz necessário gerir de forma adequada, os funcionários, desde o momento em que estes 

são recrutados e selecionados pela empresa. A partir do momento em que o funcionário inicia 

o seu trabalho, ele deverá ser desenvolvido para que atinja a eficiência e eficácia desejada. 

Sendo esta força de trabalho positiva, ela deverá ser recompensada e novamente treinada e 

avaliada em um ciclo contínuo de aperfeiçoamento; caso ele seja negativa, estes deverão ser 

substituídos através de um novo recrutamento e seleção. 

Segundo vários autores, como por exemplo, Gianesi et al. (1996); Tschohl (1996) e 

Gubman (1999), as pessoas podem melhorar a qualidade e a vantagem competitiva da 

empresa, a partir de diversos fatores como: seleção das pessoas certas, corretas regras de 

benefícios, treinamento adequado, empowerment e etc. 

 

Recrutamento e 
Seleção 

Desenvolvimento 

e Treinamento 

 

 
 

Desempenho 

 
Avaliação Recompensa 
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2.4.1 Processo de seleção 

Gubman (1999), aponta para a existência de três tipos de pessoas: as que gostam de 

coisas e que são boas em fazer com que as coisas aconteçam; as que gostam de ação e amam a 

inventividade, a busca do novo e do diferente; e as que gostam de gente, ou seja, valorizam os 

relacionamentos, compreendem a motivação e sentem prazer em satisfazer os outros.  Buscar 

pessoas com o perfil “gostam de gente”, é fundamental para uma agência de viagem, onde o 

relacionamento interpessoal pode garantir uma melhor compreensão e satisfação das 

necessidades particulares de cada cliente.  

A captação de pessoas, realizada com o conhecimento de necessidades futuras ou 

excessos presentes de capital humano, como afirmam Limongi-França et al. (2002) garante 

seu alinhamento com a estratégia da empresa, além de permitir uma melhor utilização dos 

recursos internos e externos, visto que uma seleção errada pode aumentar a insatisfação destes 

funcionários com o trabalho (ROBBINS, 2002). 

 Assim, Gianesi et al. (1996) ratificam afirmando que a função de seleção é importante 

na tarefa de prover recursos humanos para os sistemas de operações, já que uma força de 

trabalho qualificada pode ser absorvida pela empresa através da seleção. No entanto, é 

necessário que haja uma visão estratégica do sistema de operações de serviço determinando 

quais os objetivos da empresa, complementa este mesmo autor, para que os recursos humanos 

selecionados possam focalizar seus esforços neste sentido. 

O fato é que segundo Bohlander et al. (2003), independentemente do tamanho da 

empresa, a seleção dos melhores e mais brilhantes funcionários, constitui uma base sólida 

para a tão buscada excelência. 
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2.4.2 Processo de treinamento 

O treinamento é essencial para o bom serviço ao cliente, pois quando um funcionário 

sabe como fazer o trabalho é mais provável que ele o faça bem feito, como esclarece Tschohl 

(1996). Tanto os funcionários recém contratados, como aqueles que já estão na empresa a um 

longo tempo, ratifica Las Casas (1997), devem estar sempre se atualizando das necessidades 

de mercado, através do treinamento. Neste sentido, Giacomini Filho (1997) reconhece que o 

treinamento é fundamental, entretanto, a educação é pré-requisito para qualquer êxito no 

processo de reciclagem e na retenção do que é transmitido ao funcionário. Nas agências de 

viagens, o treinamento continuado, seja em sistemas de emissão, seja em conhecimentos de 

novos destinos ou meio de hospedagem, facilitam a venda do produto turístico com maior 

rapidez e qualidade.  

A formação técnica dos agentes de viagens é uma condição necessária, assim como a 

sua atualização permanente em relação aos produtos comercializados pela agência, conforme 

complementa Las Casa (1995), que diz que o treinamento do indivíduo corresponde ao 

melhoramento da sua qualidade e capacidade de desempenho. 

Blocklyn (1988) afirma que uma boa organização que treina seus empregados para 

fazer o seu trabalho bem feito, dá para eles o conhecimento da função e dissemina um 

sentimento do comprometimento com o trabalho, pois acredita-se que a forma como as 

pessoas reagem em relação aos outros, está embutida em seus hábitos e isso demanda 

treinamento para ser mudado. Infelizmente, explica Denton (1990), em algumas empresas os 

funcionários de contato com os clientes nunca são treinados porque os gerentes julgam 

muitíssimo pequena a contribuição individual. 
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2.4.3 Empowerment 

 Segundo Albrecht (1993), para se conquistar os corações, mentes e mãos das pessoas 

na empresa, não se deve dizer a elas o que fazer, mas sim libertá-las das cadeias do modo de 

pensar tradicional das empresas e fornecer-lhes poder de decisão. Deste modo, dar autoridade 

aos funcionários permite que certos problemas sejam mais rapidamente resolvidos, agilizando 

desta forma todo o processo, porque clientes diferentes reagem de forma diferente a um 

mesmo serviço.  

O Empowerment, segundo Bohlander et al. (2003), consiste em envolver os 

funcionários em seus trabalhos, através de um processo de inclusão, ou seja, incentivar estes 

empregados a fazerem inovações e gerenciar seu próprio trabalho, com maior autonomia nas 

tomadas de decisão. Hoffman et al. (2003) indicam que funcionários com poderes tendem a se 

sentir melhor em relação ao seu trabalho e a si mesmo, refletindo na sua cordialidade para 

com os clientes. 

Ainda sobre este ponto, Tschohl (1996) aponta que um bom motivo para dar poderes 

de decisão ao funcionário, é que são eles que mais diretamente influenciam a imagem que o 

cliente tem da empresa, mas ressalta que a autoridade deve ser dada ao funcionário e cobrada 

as responsabilidades de suas decisões. O resultado positivo desta ferramenta é que 

funcionários com poderes são mais focados nos clientes e mais rápidos em responder às suas 

necessidades (HOFFMAN e BATESON, 2003). 

 

 

2.4.4 Avaliação do desempenho 

De acordo com Gubman (1999), as pessoas querem saber como estão se saindo, se 

estão indo pelo caminho certo, se está valendo a pena o esforço empregado, pois do contrário 
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ficam frustradas, desmotivadas e simplesmente não melhoram. A avaliação de desempenho 

tem como propósito verificar quanto o profissional se adapta aos objetivos da empresa e às 

demandas e exigências do trabalho.  

Segundo Bohlander et al. (2003), esta é uma das ferramentas mais poderosas que as 

empresas possuem para se alcançar um aumento significativo na produtividade dos seus 

funcionários, já que ela facilita no cumprimento das metas estratégicas. Ela é necessária para 

averiguar a correção das ações organizacionais e identificar as necessidades de revisão e 

melhoria, complementam Hipólito e Reis (2002).  

Assim é fundamental deixar claro aos funcionários o que se espera deles em relação 

aos padrões de qualidade em atendimento e desempenho, recompensando os que tiverem uma 

boa atuação e treinando aqueles que necessitam melhor direcionar sua função, em relação aos 

objetivos da empresa, em um ciclo contínuo, como foi mostrado no Quadro 2 (2) (GIANESI 

et al., 1996). 

 

2.4.5 Sistema de Recompensa 

Embora não se possa desprezar o valor da recompensa monetária, os principais fatores 

motivadores, segundo Gianesi et al. (1996), estão ligados ao atingimento de objetivos no 

trabalho, ao reconhecimento do desempenho, ao próprio trabalho, à responsabilidade e ao 

crescimento pessoal. Gubman (1999) afirma que devido a estes fatores, algumas empresas em 

vez de aumentar o salário, tentam satisfazer outras necessidades dos seus funcionários, como, 

por exemplo: o beneficio de aulas de inglês, creche, qualidade de vida no trabalho, opções de 

participação acionária e orientação de serviços sociais. Estas ações proporcionam valor ao 

funcionário, ajudam a fortalecer a sua lealdade e encorajam atitudes e comportamentos que 

promovam a satisfação do cliente.  Ainda de acordo com este autor, há indícios que estas 
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práticas são mais eficazes que o aumento de salário para a redução da rotatividade de pessoal, 

absenteísmo e atrasos, além de ter efeito positivo sobre a produtividade.  

Particularmente em agências de viagens, os sistemas de recompensa são feitos através 

dos FAMTOURS3, que servem ao mesmo tempo, como premiação, uma pequena viagem 

totalmente gratuita de férias e como treinamento para o funcionário contemplado. 

As organizações de serviço podem ter melhor desempenho investido em pessoas, 

através dos fatores acima relacionados, mas também evitando o estresse e a rotatividade, pois 

o esgotamento dos funcionários, causado pelo estresse, pode ter efeito devastador sobre o 

espírito coletivo de uma empresa e sobre a qualidade dos serviços, segundo Albrecht (1993); 

da mesma forma, considera Reichheld (1996) que a rotatividade é dispendiosa, pois os 

funcionários antigos aprendem, no trabalho, a reduzir custos e a melhorar a qualidade, o que 

gera ainda mais a proposição de valor para o cliente.  

Segundo Gubman (1999): 

As pessoas querem do trabalho o que sempre quiseram: respeito, confiança, 
controle sobre o que fazem, a oportunidade de fazerem um bom trabalho, 
interações agradáveis com os colegas e outras pessoas, tratamento justo, a 
oportunidade de levar uma vida razoável, orgulho com o que fazem e com as 
realizações que alcançam e a possibilidade de aprender(p.30). 

 

 

2.5 Satisfação do funcionário 

Segundo Bastos (1994), com o grande impacto das novas tecnologias em um contexto 

de crescente globalização da economia, o ambiente empresarial tem passado por inúmeras 

mudanças nos últimos anos, despertando interesse pela questão de comprometimento de 

trabalho e pelo conjunto de transformações por ele desencadeado, e isto não é diferente no 

segmento turístico. Atualmente uma das preocupações das organizações é buscar pessoas que 

3 Viagens de reconhecimento de destinos ou equipamentos turísticos oferecidos às agências de viagens  (N.A.) 
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não simplesmente estejam trabalhando para a obtenção de bons salários ou por benefícios 

imediatos, mas sim, pela satisfação em trabalhar, pelo significado que o trabalho tem para a 

sua vida. 

Locke (1969) define satisfação no trabalho como o estado emocional que traz prazer e 

que é resultante da apreciação do trabalho de alguém, como tendo atingido ou facilitado a 

obtenção dos valores do trabalho.  Complementando esta definição, Brown e Peterson (1993), 

afirmam que a satisfação no trabalho engloba a satisfação com o supervisor, tarefa, 

pagamento, oportunidades de avanço, colegas de trabalho e clientes. Ainda nesta linha de 

raciocino, Castelli (1998) afirma que se os funcionários estão de bem consigo mesmos, com o 

clima reinante na empresa e com a sua vida em família, certamente vão passar isto tudo para 

frente, por meio das suas ações.  

Segundo Moller (1999), quando os provedores de serviços sentem-se bem tratados, 

eles tratam melhor os recebedores dos seus serviços. Assim, compreender a importância de se 

criar condições para que os funcionários participem efetivamente do seu trabalho, tendo 

orgulho, se comprometendo com o trabalho e lutando pelo futuro da empresa, tem sido uma 

estratégia fundamental para se alcançar o sucesso, pois o orgulho é a maior ferramenta pra se 

manter um funcionário motivado (LAS CASAS, 1997). 

Portanto, estando as pessoas comprometidas com o trabalho, motivadas e satisfeitas, 

elas estarão contribuindo com a apresentação de sugestões, visando melhorias continuas, 

sentindo-se integrantes do processo, com sua permanência na empresa, bem como, na luta 

pela sobrevivência da mesma e em busca da satisfação do cliente. Caso isto não ocorra, os 

funcionários se mostrarão desanimados e com um desempenho abaixo do esperado, pois de 

acordo com Moller (1999), eles se sentirão desmotivados a fazer o esforço que sabem ser 

capazes de fazer.  
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A satisfação do funcionário é fundamental no setor de serviços, pois assegura que os 

funcionários irão tratar os clientes de forma respeitosa, pois, segundo Arnett et al. (2002), a 

regra mais importante no serviço é desenvolver um bom relacionamento com os clientes. 

Funcionários infelizes, frustrados e divergentes, são visíveis para os clientes e afetam de 

forma nociva as percepções dos clientes sobre a qualidade do serviço prestado e a satisfação 

do cliente com este serviço. De acordo com Ruschmann (1992) o componente humano é 

fundamental para o sucesso dos empreendimentos turísticos e que somente um funcionário 

satisfeito poderá atender com cordialidade e eficiência. 

Em relação a este aspecto, Denton (1990) acredita que, no entanto, muitas empresas 

provocam a insatisfação de seus funcionários através de um sistema de trabalho inadequado e 

de tratamento injusto. Freqüentemente os funcionários de linha de frente são mal pagos e tem 

pouca perspectiva de carreira, o que tornam o trabalho desinteressante. Para Schineider 

(1980), o que mais provoca insatisfação no trabalho é a falta de apoio gerencial; da mesma 

forma, um importante determinador de satisfação dos funcionários é a disponibilidade de 

suporte em áreas de pessoal, processamento central e equipamentos. Quando os funcionários 

percebem que são apoiados para prestarem um bom serviço aos clientes, os consumidores 

recebem um padrão mais alto de atendimento, percebem isto e há um aumento da sua 

satisfação. 

De acordo com Robbins (2002), quando um funcionário realiza um bom trabalho, ele 

se sente intrinsecamente bem, além disso, assumindo que as empresas geralmente 

recompensam o bom desempenho, isto pode significar o reconhecimento verbal, um aumento 

de remuneração e até a probabilidade de promoção. Essas recompensas, por seu lado, 

ratificam Arnett et al. (2002), aumentam o nível de satisfação com o trabalho por parte dos 

funcionários, que cooperam de forma adequada com os seus pares, entregam aos clientes um 

serviço de qualidade e estão comprometidos com a empresa na qual trabalham.  
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Para Castelli (1998), é preciso manter os funcionários informados e bem treinados, já 

que são eles que podem melhorar o processo através do qual é possível atender aos desejos e 

necessidades dos clientes, com serviços que os encantem. 

Quando funcionários são tratados como consumidores altamente valorizados pelas 

empresas, estes são encorajados a tratarem, por sua vez, os consumidores de forma 

semelhante, esclarece Gianessi et al. (1996). Ou seja, quando os gerentes começarem a tratar 

bem seus funcionários, eles encorajarão os funcionários a tratarem bem os clientes, podendo 

conduzir assim a uma possível associação entre insatisfação e satisfação de funcionários e 

consumidores. 

 

 

2.6 Agências de turismo e os serviços turísticos 

 
Para Andrade (1998), o fator turístico como produto específico, por causa da 

subjetividade do consumidor, é sempre único e diferencial, ao contrário dos bens industriais, 

que são produzidos em série. 

O que significa que os serviços turísticos vendidos são imateriais e que existe o contato 

direto entre o prestador e o cliente, concretizando-se apenas quando o turista o consome. 

Segundo Tomelin (2001), é desta imaterialidade e relacionamento cliente/funcionário, que 

aparece o principal valor residual do produto turístico: a experiência ou a satisfação dos 

clientes. 

A complexidade do produto turístico com, relação ao consumidor, visto por Beni 

(1998), pode ser inferida a partir das particularidades específicas do setor turístico e de seus 

produtos: 
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� A empresa turística não trabalha com estoque por causa da imaterialidade de sua 

produção; 

� Os serviços turísticos oferecidos, mas não demandados, são como todos os serviços, 

perecíveis no tempo; 

� O produto turístico final é um conjunto de prestações de serviços singulares, muito 

variados de um lado e nunca idênticos de outro. Ele é assim, o resultado de um 

conjunto de subprodutos; 

� O produto final pode ser composto pelo próprio consumidor; 

� Para consumir um produto turístico o consumidor deverá se deslocar até ele; 

� A qualidade do produto turístico é comprometida pela multiplicidade de contatos 

diretos entre a empresa e o cliente; 

� A lei de utilidade marginal decrescente é inaplicável ao fenômeno turístico. 

Tomelin (2001), salienta assim que a complexidade do produto turístico exige o 

conhecimento e a aplicação de teorias modernas de mercado, como a qualidade na prestação 

dos serviços por parte das agências de viagem. 

Segundo Wahab apud (Ikeda e Oliveira, 2000): 

O turismo é uma atividade humana intencional que serve como meio de 
comunicação e como elo da interação entre povos, tanto dentro de um 
mesmo país como fora dos limites geográficos dos países. Envolve o 
deslocamento temporário de pessoas para outra região, país ou continente, 
visando à satisfação de necessidades outras que não o exercício de uma 
função remunerada(p.320). 
 

Deste modo, Andrade (1998) explica que o turismo é o complexo de atividades e 

serviços relacionados aos deslocamentos, transportes, alojamentos, alimentação, circulação de 

produtos típicos, atividades relacionadas aos movimentos culturais, visitas, lazer e 

entretenimento.  
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Integradas na infra-estrutura dos serviços turísticos, as agências de viagem são os 

pontos de planejamento, de organização, de venda e de difusão sistemática e técnica dos 

produtos turísticos, como saliente Andrade (1998). Elas pertencem ao setor de viagens e 

turismo enquadrado no setor terciário – serviços, nas economias do Turismo (TOMELIN, 

2001). 

Considerando que o produto turístico é composto de uma variedade de serviços que 

requerem um gama de conhecimentos específicos para a sua comercialização, Cobreros 

(1998) considera fácil entender porque as agencias de viagens são definidas como empresas 

que facilitam a realização das viagens, desde o seu projeto até a sua realização. 

Para Mamede (2003), as agências de viagens e turismo são a parte principal do 

turismo, junto com os agentes de viagens, pois eles são: sua cara, sua alma, sua espinha 

dorsal, respondendo não só pelo estímulo, mas também pela organização deste amplo 

movimento global. 

As agencias de turismo são organizações que tem por finalidade comercializar o 

produto turístico. Segundo Petrocchi e Bona (2003), elas orientam os viajantes, estudam as 

melhores condições operacionais e financeiras, e os assessoram em relação a definição de 

roteiros. Elas são assim, esclarece Cobreros (1998), empresas que se dedicam exclusivamente 

ao exercício da atividade de assessoramento, intermediação e organização de serviços 

turísticos. 

Embora as primeiras agências brasileiras tenham sido oficialmente registradas como 

prestadoras de serviços específicos no final do século XIX, Andrade (1998) explica que seu 

surgimento deu-se muito antes, principalmente para o agenciamento de viagens ao exterior.  

Do ponto de vista teórico-prático, alguns autores apresentam diferentes tipologias das 

empresas e dos agentes envolvidos que atuam na área como mostra o Quadro 3(2) a seguir: 

 



 

 

59 

 

Função Tipológica Matriz de Serviços 

Agência de viagens e turismo receptiva 
(Atuam como grande rede distribuidora, 
oferecendo serviços de transfer entre aeroportos 
e hotel, city tour e assessoria ao turista enquanto 
ele estiver no destino da viagem) (PIÑOLE, 
1989). 

Receptivo (transfer in/out) 
Operações (grupos aéreo e terrestre, bloqueio e 
operações de serviços receptivos) 
Vendas (city tour, sightseeing, shows, jantares, 
passeios de barco e ingresso para visitação de 
centros de lazer) 
Rodoviário (constatação de ônibus, vans e mini-
vans) 

Agência de viagens e turismo (detalhista) 
(Elas não elaboram seus próprios produtos, 
vendendo os pacotes das empresas maioristas ou 
das operadoras) (ACERENZA, 1992) 

Venda de doméstico nacional (pacotes, 
passagens, excursões e serviços 
complementares) 
Venda de doméstico internacional (idem 
doméstico) 
Contas corrente (atendimento exclusivo de 
correntistas) 
Grupos e operações, Eventos 
Financeiro contábil (cobrança e emissão de 
faturas) 

Agencia de viagem e turismo escola 
(São empresas-laboratórios de instituições 
educacionais que desenvolvem ações didático-
pedagógicas para atender as necessidades de 
ensino prático para o desenvolvimento do 
egresso como agente de viagem) (TOMELIN, 
2001). 

Pré-estágio e ambientação profissional 

Agencia de viagens e turismo consolidadoras 
(Tem como função a consolidação de passagens 
aéreas para as agências que não detém 
credencias para a emissão de bilhetes) 
(TOMELIN 2001). 

Emissão nacional 
Emissão internacional 

Agência de viagens e turismo (maioristas) 
(Tem como objetivo principal a confecção de 
pacotes e programas de viagem organizados que 
são repassados às agencias detalhistas para a 
venda aos clientes) (PIÑOLE, 1989; 
ACERENZA, 1992). 

Todos os serviços acima citados e mais: 
Operações Nacionais (locação e contratação de 
transportes, charters, hotéis e serviços terrestres) 
Operações Internacionais (idem) 

Agencia de viagens e turismo 
Tour operators 
(A principal diferença entre a operadora e a 
agencia maiorista é que a primeira 
operacionaliza seus próprios programas com 
seus próprios equipamentos e subcontratações) 
(PIÑOLE, 1989; ACERENZA, 1992). 

Operação e serviços próprios com sub-
contratação, ou não, de transportes e ou 
locações. 

 
Quadro 3 (2) – Tipologia e matriz de serviços das agências de viagens na realidade brasileira 

Fonte: Adaptado de Tomelin (2001, p.34). 
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Mesmo com a variedade de tipologias utilizadas para identificar as agências, no Brasil 

elas são classificadas em: agencias de viagens e agências de viagens e turismo. Entretanto, 

segundo Petrocchi e Bona (2003), as agencias de viagens são conhecidas internacionalmente 

como detalhistas, enquanto que as agencias de viagens e turismo são conhecidas como 

maioristas . 

Como qualquer outra empresa, as agências também dependem da satisfação dos 

clientes para sobreviver. Petrocchi e Bona (2003) afirmam que: 

Pode-se considerar a agência um sistema aberto, que interage com o meio 
envolvente. Os clientes fazem parte deste meio, que está em permanente 
transformação. As demandas por serviços turísticos são influenciadas por 
tais mudanças (p.13). 
 

O início do século XXI está sendo um marco para as agencias, pois o período da 

disintermediação está significando instabilidade da função tradicional da empresa, por estar 

deixando de ser requisitada como parceira distribuidora dos serviços de viagens, como relata 

Tomelin (2001), devido a grande utilização da internet na elaboração e venda de viagens. 

Nesta mesma linha, Cobreros (1998) chama a atenção para o fato de que dentro das 

atuais mudanças do mercado, as agencias de viagem exercem cada vez mais, através dos 

agentes, a função de assessoria de viagem, no entanto, estas sempre executarão a função de 

intermediário ou mediadora entre os prestadores de serviços turísticos e os clientes finais.  

 

 

2.6.1 Os agentes de viagem 

Segundo Duarte (1996), os agentes de viagem são “conhecidos int ernacionalmente por 

majoristas” e “têm como objetivo principal de sua atividade: organizar, distribuir e divulgar 

pacotes turísticos”, [...] oferecendo “facilidade, tais como pontualidade, conforto, segurança 

somados aos atrativos turísticos que o cliente deseja”(p.22:23).  
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Mamede (2003) complementa dizendo que o agente é a pessoa que se ocupa do 

agenciamento de viagem e turismo, onde seu trabalho é organizar e estruturar a execução do 

turismo, seja na emissão, seja na recepção de viajantes turísticos. Ainda segundo este autor, o 

trabalho do agente transborda os limites marcados pela chegada e partida dos clientes, pois 

seu trabalho de suporte começa muito antes da partida, no planejamento e organização da 

viagem, e termina muito após a chegada, ocupando-se de pagamentos, acertos e outros efeitos 

da jornada que para o cliente já é uma lembrança feliz. 

A globalização e a facilidade de utilização da internet através do e-comerce tem levado 

os clientes de viagem a escolher com que agentes de viagem compram, com base no tipo de 

roteiro, excursão ou pacote existente no mix de serviços de agenciamento da sua localidade. 

Portanto para Tomelin (2001) e Mamede (2003), é mister perceber em cada indivíduo a 

necessidade de um destino, de uma experiência, de uma grande viagem, pois um importante 

elemento na decisão do cliente é o tipo de reconhecimento pessoal que recebe do agente. 

Esse contato direto e pessoal exerce um papel fundamental na disseminação da oferta 

dos serviços turísticos, estimulando o consumo, ressalta Mamede (2003). Entretanto para que 

isto seja feito de forma acertada é necessária a formação técnica dos agentes de viagem, assim 

como o conhecimento sobre os produtos, pois isto permite ao agente transmitir maior 

segurança, confiabilidade e poder de conhecimento ao efetuar as vendas, fatores esses que são 

fundamentais para os serviços turísticos e que, segundo Tomelin (2001), favorecem a 

conclusão de negócios e a fidelização dos clientes. Nesta mesma linha, Cobreros (1998) 

afirma que a venda dos produtos turísticos necessita de que o agente de viagem tenha uma boa 

capacidade comunicativa, além de conhecimento específico, já que os produtos turísticos 

apresentam características tão particulares de intangibilidade. 

A competência na nova função comercial do agente de viagem, a de assessoria, 

depende de conscientização mútua do agente e da agencia de viagem e turismo, rumo à 
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absorção de políticas e programas de qualificação profissional que atualizem e treinem a 

formação de recursos humanos modernizados e bem estruturados para atender a esta nova 

tendência. Isto implica, na visão de Tomelin (2001), a quebra de conceitos pré-estabelecidos 

pela velha forma de exercer as funções de agente de viagens. 

Esta revisão de literatura buscou contemplar o epítome de assuntos que estão de forma 

direta relacionados à relação da satisfação de funcionários e clientes das agências de viagem 

de Recife. Assim este capítulo servirá de subsídio, através dos tópicos levantados, para 

esclarecer e enriquecer a análise dos dados e as conclusões provenientes deste estudo. 

No próximo capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos que foram 

utilizados para o desenvolvimento deste estudo. 
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3 Metodologia  

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos relativos ao problema de 

pesquisa, com o objetivo de apresentar os procedimentos que foram adotados para o 

desenvolvimento deste estudo. 

Para isto, alguns itens serão abordados como: perguntas de pesquisa; delineamento da 

pesquisa; natureza da pesquisa; definição do universo e amostra; e por fim como foram feitas 

a coleta dos dados (instrumento, pré-teste e ambiente) e a análise dos dados. 

 

 

3.1 Perguntas de pesquisa 

Sendo este um estudo exploratório descritivo, conforme caracterizado no item 4.3 e, 

buscando um melhor direcionamento para o atingimento dos objetivos propostos, foram 

elaboradas as seguintes perguntas de pesquisa: 

a)  Os funcionários das agências de viagens estão satisfeitos com o seu trabalho? 

b)  Os funcionários estão satisfeitos com as políticas e práticas de recursos humanos 

(recrutamento, seleção, treinamento e etc.) das agências de viagens na qual 

trabalham? 

c)  As agências de viagens de Recife avaliam o nível de satisfação de seus 

funcionários? 

d)  Os clientes estão satisfeitos com os serviços prestados pelas agências de viagem? 
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e)  Os clientes estão satisfeitos com os serviços prestados pelos funcionários de linha 

de frente das agencias de viagens que utilizam? 

f)  As agências de viagens utilizam alguma pesquisa para avaliar o nível de 

satisfação de seus clientes? 

g)  Existe relação entre a satisfação dos funcionários e dos clientes das agências de 

viagens? 

 

 

3.2 Delineamento da pesquisa 

Segundo Gil (1999), o delineamento da pesquisa é o planejamento de forma mais 

ampla, onde o pesquisador estará preocupado com os meios técnicos da investigação. Para 

Churchill (1995) é no delineamento da pesquisa que se observa a discrição simplificada de 

como o estudo foi conduzido.  

Roesch (1996) afirma que não existe um método que seja melhor para um projeto, mas 

é necessário que ele seja coerente com o problema e objetivos do mesmo, com as limitações 

práticas de tempo, com o custo e a disponibilidade dos dados. Assim na sessão seguinte serão 

descritas as etapas que foram seguidas para a realização deste trabalho, com o objetivo de 

melhor esclarecer os fatos que influenciaram na escolha do método adotado. 

 

 

3.2.1 Natureza da pesquisa 

Segundo alguns autores como, por exemplo, Roech (1996); Vergara (1998); Triviños 

(1987) e Gil (1999), pode-se classificar este trabalho com sendo uma pesquisa de natureza 
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exploratória descritiva, não conclusiva, do tipo ex-post-facto, delineada de forma corte-

seccional, utilizando as abordagens qualitativa e quantitativa. 

As agências de viagens, tanto como a indústria do turismo em si, são áreas de estudo 

ainda muito recentes, fato este percebido na pesquisa bibliográfica realizada para a 

composição do referencial teórico desta pesquisa. Este levantamento demonstrou a existência 

de uma lacuna no que se refere às questões que envolvam a satisfação dos funcionários nas 

agências de viagem e questões referentes à relação entre a satisfação de funcionários e 

clientes em serviços turísticos de qualidade. 

A investigação exploratória é realizada em áreas nas quais existe pouco conhecimento 

acumulado e sistematizado, permitindo que o pesquisador aumente os seus conhecimentos 

sobre determinado problema no campo em que vai investigar (VERGARA, 1998; TRIVIÑOS, 

1987). O enfoque trabalhado, no problema de pesquisa deste estudo, focaliza a satisfação dos 

funcionários com as práticas e políticas de recursos humanos colocadas em prática pelas 

empresas nas quais trabalham, junto com a qualidade percebida e a satisfação do cliente com 

o serviço prestado pelos emissores das agências de viagens. Muito embora os construtos, 

qualidade percebida e satisfação dos clientes, já tenham sido bastante investigados, o fato de 

agregar a satisfação do funcionário e a possível influência desta na qualidade percebida pelos 

clientes, direciona este estudo a desenvolver uma etapa exploratória. 

Como o objetivo deste estudo é a investigação desta possível relação entre os conceitos 

e de seus impactos na relação cliente/funcionário, a natureza descritiva é também considerada 

neste trabalho. As pesquisas descritivas são recomendadas para projetos que visem obter 

informações sobre uma determinada população ou fenômeno, estabelecimento de relações 

entre variáveis e, segundo Roesch (1996), levantamento de atitudes dentro das organizações e 

pesquisa de mercado.  
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Ainda em relação à pesquisa descritiva, Vergara (1998) afirma que ela expõe 

características de determinado fenômeno, mas que não tem o compromisso de explica-los 

mesmo ela servindo de base para tal explicação. Segundo Malhotra (2001), a pesquisa 

exploratória constitui a fase inicial da estrutura geral de uma pesquisa, devendo ser, na 

maioria dos casos, acompanhada por estudos causais ou descritivos. 

A pesquisa é não conclusiva, pois mesmo utilizando-se de uma amostra representativa 

em termos de resultados, ela não pode ser considerada representativa a ponto dos resultados 

obtidos serem conclusivos, como esclarece Malhotra (1996). 

Este estudo também é considerado como corte-seccional simples por ter sido realizado 

com os grupos, de funcionários e clientes, em um único momento. Tal iniciativa foi tomada 

devido ao fato da não preocupação em se observar a percepção dos respondentes de forma 

longitudinal. 

Esta pesquisa, também, se classifica como sendo do tipo ex-post-facto, pois de acordo 

com Vergara (1998) a sua realização ocorre após um fato já ter sucedido. Corroborando com 

o argumento, Gil (1994) afirma que: 

As ciências sociais valem-se muito destes tipos de delineamento. Quase todos 
os trabalhos destinados à investigação de determinantes econômicos e 
sociais do comportamento de grandes aglomerados sociais se fundamentam 
numa lógica deste tipo. Nos estudos que envolvem a sociedade global, o 
delineamento ex-post-facto é insubstituível, posto ser o único que possibilita 
a consideração dos fatores históricos, que são os fundamentais para a 
compreensão das estruturas sociais (p. 76). 
 

 

3.3 Desenho metodológico da pesquisa 

A pesquisa desenvolvida neste estudo foi realizada, acompanhado a seqüência 

metodológica apresentada por Gil (1996), representada a seguir pela Figura 5 (3). Adaptações 
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foram feitas, quando necessário, para melhorar a aplicação ao contexto encontrado, buscando 

assim uma maior sistematização e eficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 (3) - Desenho metodológico da pesquisa 
Fonte: adaptado de Gil (1996, p. 96) 

 

Configurando-se como a etapa exploratória da pesquisa, foi realizado um levantamento 

bibliográfico específico sobre os conceitos observados neste estudo com o intuito de gerar 

maior familiaridade com as diversas abordagens contidas em pesquisas similares feitas por 

outros autores; e também, para criar um referencial teórico consistente. Para a efetivação deste 

levantamento de dados, foi realizada uma desk research nos principais meios acadêmicos 

entre eles: anais de congressos, encontros acadêmicos, banco de dados disponíveis na internet, 

ProQuest, Periódicos Capes, EBSCO, além dos acervos de bibliotecas, dos quais foram 

coletados os dados utilizados na construção teórica deste trabalho. 

Após esta primeira etapa exploratória, foi realizada uma adaptação do instrumento 

SERVPERF, de acordo com o campo a ser pesquisado e os objetivos propostos neste estudo. 
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Este procedimento foi executado com os seguintes objetivos: (1) adaptar o modelo 

SERVPERF para o objeto de estudo. Este modelo será utilizado em sua totalidade e não 

apenas as dimensões referentes aos funcionários de contato, pois se buscará analisar se a 

satisfação dos clientes destas agências é influenciada apenas pela qualidade percebida de 

forma geral, ou pontualmente com referência ao serviço prestado pelos funcionários de 

contato; (2) diminuir o tempo de aplicação dos questionários. O tempo dispensado na 

aplicação de dois questionários distintos, elaborados para esta pesquisa, deve ser otimizado 

para que os resultados sejam alcançados em tempo hábil, o que justifica a utilização deste 

modelo. 

O questionário que foi utilizado junto aos funcionários das agências de viagens de 

Recife, já havia sido anteriormente aplicado em pesquisas no segmento de varejo e em hotéis 

da cidade, avaliando a satisfação dos funcionários de linha de frente com as políticas e 

práticas de recursos humanos (GUEIROS et al., 2001, 2004). Para a sua utilização nesta 

pesquisa ele foi adaptado em relação aos objetivos específicos deste estudo. 

A etapa quantitativa do estudo foi iniciada com a execução do pré-teste dos dois 

instrumentos de coleta de dados e posterior análise dos resultados obtidos através de técnicas 

estatísticas, tais como: coeficiente alfa, estatísticas descritivas, análise fatorial,  teste Qui-

Quadrado e análise de correlação de Pearson. 

 

 

3.4 População e amostra 

A primeira decisão em relação à definição da população do estudo refere-se ao escopo 

da investigação: amostra ou censo. O censo trabalha com todos os elementos da população 

escolhida para um estudo, desta forma ele é indicado para estudos que se utilizam de 
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populações pequenas. Já a amostra é um subgrupo da população, indicada para o caso de 

estudos de populações com grande quantidade de indivíduos (McDANIEL e GATES, 2003). 

Corroborando Gil (1996), diz que pelo fato das pesquisas sociais abordarem um grande 

universo de elementos, inviabiliza considera-los na sua totalidade. Por isto há a necessidade 

de se trabalhar com uma amostra, que represente as características da população objeto de 

estudo. 

Nesta pesquisa foi realizada uma investigação junto a uma amostra, pois a população é 

constituída por dois grupos de elementos distintos, pertencentes às agencias de viagem: os 

emissores e os clientes. O segundo passo foi a seleção de um procedimento adequado de 

amostragem para o estudo, que pode ser probabilístico ou não-probabilístico. 

Em relação à decisão quanto ao procedimento da amostragem, Malhotra (2001) afirma 

que quando uma investigação exige estimativa essencial imparcial e cuja precisão será 

avaliada, o método probabilístico torna-se indispensável. Entretanto, por outro lado, este 

mesmo autor concorda que quando são necessárias estimativas gerais e o fundo disponível é 

limitado, alguma forma de amostragem não-probabilística poderá ser aplicado, corroborando 

com Mattar (1996) e;  Cooper e Schindler (2003). 

Logo foi considerando algumas limitações impostas para a realização de uma 

amostragem probabilística, como obter permissão das agências para uma abordagem total à 

seus clientes e funcionários, adotou-se para esta pesquisa uma amostragem não-probabilística. 

Ciente de que esta abordagem apresenta certas limitações para um estudo de natureza 

descritiva, procurou-se trabalhar apenas com agências que eram membros da Associação 

Brasileira das Agências de Viagens – ABAV, onde apenas são registradas agências de viagens 

devidamente regularizadas pela EMBRATUR. Segundo a ABAV (2004), existem 118 

agências associadas no Estado de Pernambuco, no ano de 2005. 

O procedimento para a escolha da amostra é destacado a seguir: 
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� Definição da População: 

o De clientes: homens e mulheres, brasileiros, maiores de 18 anos e que tenham 

utilizado pelos menos uma vez os serviços das agencias selecionadas em um 

período não superior a 12 meses da data da pesquisa. A exigência da utilização 

dos serviços das agências de viagem em um prazo não superior a um ano, se 

deve ao fato da necessidade que o cliente terá em se lembrar da sua experiência 

de serviço. Após um ano do serviço ocorrido, provavelmente será difícil que os 

clientes se lembrem corretamente deles, para julga-los de forma consciente 

(MEDEIROS, 2001). 

o De funcionários: homens e mulheres, brasileiros, maiores de 18 anos e que 

sejam funcionários de linha de frente das agências selecionadas.  

� Técnica de amostragem: tipo não-probabilística, com amostra recrutada em (7) 

sete agências de viagem (no caso dos funcionários) e a segunda amostra recrutada 

na sala de embarque do Aeroporto Internacional dos Guararapes (no caso dos 

clientes). O número de agência de viagens que fizeram parte da pesquisa foi 

determinado pela soma de seus funcionários de linha de frente, até que os mesmos 

alcançassem o número necessário para a amostra. 

� Tamanho da amostra: para definir a quantidade de questionários válidos para esta 

pesquisa, a autora levou em consideração a média de amostras coletadas em 

pesquisas semelhantes, além de outros estudos, nos quais os autores se basearam 

no número médio de itens do instrumento de coleta de dados, no caso desta 

pesquisa são 29 para cada questionário, desta forma estabelecendo um número em 

torno de 100 a 150 elementos para a amostra de clientes e de 90 a 120 elementos 

para a amostra de funcionários (CRONIN e TAYLOR, 1992; SPINELLI e 

CANAVOS, 2000; MEDEIROS, 2001; CHURCHILL, FORD e WALKER, 1974; 
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HOLBROOK, 1978; SAXE e WEITZ, 1982; PARASURAMAN, ZEITHAML e 

BERRY, 1988; OLIVER e SWAN, 1989; SPRENG et al., 1996). A amostra 

analisada foi composta por 216 questionários válidos, sendo destes 125 

questionários de clientes e 91 questionários de funcionários. 

Para que a amostra de clientes tivesse maior significado, buscou-se compor o quadro 

de elementos de forma diversificada quanto à faixa etária, segmentos sociais e financeiros, a 

exemplo de aposentados, universitários e empresários de diversos ramos (MEDEIROS, 2001). 

A coleta de dados foi realizada pessoalmente pela autora desta dissertação no ambiente 

físico de trabalho dos funcionários das agências de viagens e nas salas de embarque nacional e 

internacional do Aeroporto Internacional dos Guararapes. 

 

 

3.5 Instrumento e coleta de dados 

A elaboração do instrumento de coleta de dados tem uma importância vital para que a 

pesquisa consiga obter as informações desejadas, como afirma Malhotra (2001). Logo, o 

questionário foi a opção escolhida para este estudo, devido ao fato de ser muito utilizado neste 

tipo de pesquisa, além de ser muito versátil e ter rápida aplicação (CHURCHILL, 1995; 

ROESCH, 1999).  

No momento da pesquisa quantitativa, foram aplicados 2 (dois) questionários distintos: 

um para os funcionários e outro para os clientes.  Os questionários contêm perguntas de fácil 

compreensão para que o processo de aplicação dos mesmos fosse facilitado. Oppenheim 

(1993) e Mattar (1996) afirmam ainda que nos questionários deve ser considerada a utilização 

de escalas previamente desenvolvidas por outros pesquisadores. Nesta pesquisa foram 

utilizadas escalas já consolidadas por outros pesquisadores em seus estudos, com o intuito de 
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conseguir as dimensões propostas como objetivo de estudo, conforme demonstrado no 

Quadro 4(3) a seguir.  

Quadro 4(3) – Escalas utilizadas no instrumento de coleta de dados 
Fonte: elaborado pela autora, 2004. 

 
Em relação ao construto de qualidade percebida, foi utilizada a escala desenvolvida por 

Parasuraman, Zeithaml e Bitner (1985) e utilizada por Cronin e Taylor (1992); para os 

construtos satisfação e satisfação com os funcionários de contato, foram utilizadas as escalas 

desenvolvidas por Oliver (1997) e por Spinelli e Canavos (2002) respectivamente. Quanto às 

variáveis de políticas e práticas de recursos humanos, foi considerada a escala desenvolvida 

por Curado et al. (1995) e adaptada por Gueiros e Oliveira (2002,2004) em estudos da 

indústria hoteleira de Pernambuco. 

A escala originalmente proposta tanto por Oliver (1997) como por Spinelli e Canavos 

(2002), contem mais itens do que os que foram utilizados neste estudo. Este procedimento de 

utilização de apenas alguns itens da escala original já foi adotado em outros estudos que 

buscam associar a satisfação a outras dimensões com (por exemplo MEDEIROS, 2001; 

COSTA, 2004). 

A utilização de escalas nesta pesquisa se deu pelo fato de que questões atitudinais são 

mais complexas e multifacetadas que as questões de fato, já que a atitude só existe na mente 

da pessoa e por isto não é facilmente observável. Oppenheim (1993) e Mattar (1996) 

Escala Fonte Itens Formato 

Satisfação com práticas 

e políticas de RH 
Gueiros e Oliveira, 2002,2004 22 Likert 7 pontos 

Satisfação com os 

funcionários 
Spinelli e Canavos, 2002 4 Likert 5 pontos 

SERVPERF Cronin e Taylor, 1992. 22 Likert 7 pontos 

Satisfação Oliver, 1997. 3 Likert 7 pontos 
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recomendam a utilização de escalas por sua funcionalidade para se mensurar a atitude de 

forma correta.  

 

 

3.5.1 Questionário dos Clientes 

O questionário que foi aplicado junto aos clientes das agencias de viagens, buscou 

responder questões que foram proposta neste estudo como: (1) mensurar a qualidade 

percebida pelos clientes das agencias de viagem, em relação aos serviços prestados pela 

mesma, (2) a averiguação da satisfação, intenção de recomendação e recompra, (3) a aferição 

da percepção dos clientes em relação aos serviços prestados pelos funcionários de linha de 

frente, (4) investigação da existência de uma relação entre a satisfação dos funcionários e 

clientes das agencias de viagem, (5) e o levantamento de dados sócio-econômicos dos 

clientes.  

Este questionário está dividido em 4 blocos de perguntas distintas: 

 O bloco I foi composto de 22 (vinte e duas) sentenças que averiguaram 

a percepção do cliente quanto à performance do serviço prestado pela 

agencia de viagem, divididas em 5 (cinco) dimensões (tangibilidade, 

confiabilidade, sensibilidade, segurança e empatia); 

 O bloco II foi composto de 3 (três) sentenças referentes à satisfação, 

recomendação e compra futura; 

 O bloco III foi composto por 4 (quatro) sentenças referentes à aferição 

da satisfação dos clientes, especificamente, quanto ao serviço prestado 

pelo funcionário; 



 

 

74 

 

� O bloco IV será composto por sentenças referentes aos dados 

demográficos dos respondentes. 

Foram utilizadas nos blocos I, II, escalas auto-relatadas do tipo Likert de 7 pontos 

(Discordo Plenamente – Concordo Plenamente).  No bloco III foi utilizada escala auto-

relatadas do tipo Likert de 5 pontos (Discordo Plenamente – Concordo Plenamente). 

O bloco IV ainda conta com 1 (uma) pergunta complementar aberta e 1(uma) fechada, 

onde o entrevistado identifica em qual a agência de viagem ele utiliza os serviços e se esta 

agência averigua a satisfação de seus clientes. 

O instrumento de coleta de dados é apresentado no Apêndice A. 

 

 

3.5.2 Questionário dos funcionários 

O questionário utilizado junto aos funcionários é composto por perguntas que buscam 

responder as questões desta pesquisa como: (1) a investigação da satisfação do funcionário de 

linha de frente com o seu trabalho e com as políticas e práticas de RH, (2) a investigação da 

existência de uma relação entre a satisfação dos funcionários e clientes das agencias de 

viagem, (3) e o levantamento de dados sócio-econômicos dos funcionários. 

O questionário está elaborado em 3 blocos de perguntas distintos: 

� O bloco I foi composto por 22 (vinte e duas) sentenças referentes à 

aferição da satisfação do funcionário quanto às práticas e políticas de 

recursos humanos utilizadas pela agencia na qual ele trabalha e quanto 

ao seu trabalho.  

� O bloco II foi composto por 4 (quatro) sentenças referentes à busca da 

satisfação dos clientes por meio dos serviços prestados pelos 
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funcionários (estas questões tem profunda relação com as quatro 

questões feitas aos clientes no bloco III, para análise de correlação); 

� O bloco III foi composto de sentenças que buscam avaliar o perfil 

sócio-econômico dos funcionários das agencias de viagem. 

� O bloco IV, constando 2 (duas) questões complementares. 

Foi utilizada no bloco I escala auto-relatada do tipo Likert de 7 pontos ( Insatisfeito - 

Muito satisfeito). O bloco II utilizou outra escala auto-relatada do tipo Likert de 5 pontos 

(Discordo Plenamente -Concordo Plenamente). 

O bloco IV, os pesquisados responderam a 1 (uma) pergunta fechada referente a se a 

agência avalia a satisfação de seus funcionários, além de 1 (uma) pergunta aberta onde 

identifica qual a agência que ele trabalha.  

O instrumento de coleta de dados é apresentado no Apêndice B. 

 

 

3.5.3 Pré-teste dos questionários 

Segundo Richardson et al. (1999), o pré-teste deve ser aplicado a um grupo com as 

mesmas características da população selecionada para a pesquisa, e tem como objetivo revisar 

e direcionar aspectos da investigação. O pré-teste destes questionários foi de fundamental 

importância para que este instrumento fosse aprimorado e trouxesse melhor resultado, 

assegurando validade e precisão (MATTAR, 1996). 

Ele foi realizado com 10 elementos pertencentes à população pesquisada, como 

indicado por Gil (1999). Era imprescindível que estes elementos aceitassem dedicar maior 

tempo para responder ao questionário, já que os mesmos seriam posteriormente entrevistados 

para avaliar as possíveis dificuldades encontradas no processo de preenchimento do 
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questionário, seja em relação à compreensão das questões ali escritas, ao tempo de duração do 

questionário ou à melhor seqüência de perguntas (EASTERBY-SMITH et al., 1991). 

O resultado do pré-teste indicou a necessidade de alteração em relação à forma como 

algumas perguntas estavam escritas. Algumas sugestões, como a colocação de dados 

explicativos em algumas questões complexas relacionadas a benefícios e treinamentos de 

funcionários foram aceitas. Já o questionário de clientes não requereu nenhuma alteração após 

o seu pré-teste. 

 

 

3.5.4 Ambiente de coleta de dados 

O questionário dos funcionários foi aplicado no próprio ambiente de trabalho das 

agências, em horários de almoço, procurando não interromper ou atrapalhar as atividades dos 

emissores, durante todo o mês de fevereiro de 2005. 

Já o questionário dos clientes foi aplicado nas salas de embarque nacional e 

internacional do Aeroporto Internacional dos Guararapes, entre 09:00 e 16:00 horas, no 

período de 01 a 18 de fevereiro de 2005. Estes locais foram escolhidos devido a 

impossibilidade de se fazer a pesquisa no ambiente das agências de viagem, pelo possível 

embaraço causado ao cliente em avaliar os funcionários que estão diante de si. Deste modo, 

foram selecionados, de forma rigorosamente controlada pela pesquisadora, dentre os diversos 

passageiros do aeroporto, apenas os respondentes que eram clientes de uma das agências de 

viagem da amostra e que preenchessem os requisitos de ter mais de 18 anos (e assim ter 

pessoalmente feito a sua compra) e ter utilizado os serviços da agência em um período não 

superior a 12 meses da data da pesquisa. Os passageiros abordados no aeroporto que não se 

enquadravam nestes requisitos não fizeram parte desta pesquisa. 
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3.6 Análise dos dados 

Mattar (1996) explica que o principal objetivo das análises de dados é permitir que o 

pesquisador consiga estabelecer conclusões a partir dos dados coletados. Nesta mesma linha 

de raciocínio Gil (1999) identifica que os dados devem ser organizados de tal forma que 

possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto pelo pesquisador. 

Para a análise dos dados quantitativos deste estudo, foram utilizadas técnicas 

estatísticas através do programa SPSS 11.0 (Statistical Package for Social Science), para os 

cálculos dos índices de confiabilidade, análise fatorial, teste Qui-Quadrado e análise de 

correlação de Pearson. 

As variáveis que correspondem aos dados demográficos dos respondentes foram 

analisados a partir de estatística univariada, de natureza descritiva. Já as questões específicas 

sobre satisfação, utilizaram-se da análise multivariada dos dados, que de acordo com Hair et 

al. (1992), é a análise que deve ser utilizada para se avaliar variáveis inter-relacionadas. 

A confiabilidade das medidas que foram utilizadas para a análise dos dados coletados, 

através dos questionários, foi avaliada através do alfa de Cronbach (Cronbach, 1951). 

Segundo Peter (1979) uma escala com confiabilidade é aquela que produz resultados 

consistentes e estáveis, quando as mensurações são repetidas. Complementando, Tull e 

Hawkins (1993) apontam o alfa de Cronbach como o indicador mais comum de 

fidedignidade. 

O próximo capítulo compreende a análise dos dados coletados nesta dissertação. 
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4 Análise de dados 
 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos através das análises estatísticas efetuadas 

com a utilização do programa SPSS 11.0. As técnicas utilizadas foram anteriormente citadas 

na Metodologia e são detalhadas a seguir. 

 

 

4.1 Estatísticas descritivas 

As estatísticas descritivas utilizadas neste trabalho são representadas pela média e 

freqüência percentual dos resultados obtidos.  

 

 

4.1.1 Dados demográficos dos clientes 

A maioria dos respondentes desta pesquisa é do sexo feminino (57,6%) em relação aos 

do sexo masculino (42,4%). Este dado parece demonstrar a crescente participação das 

mulheres nas decisões de compras relacionadas ao lazer. Este fato está de acordo com a 

pesquisa de Medeiros (2001), o que poderia apontar para a necessidade das agências de 

viagens em buscar estratégias de marketing mais especificas e orientadas para as necessidades 

e desejos de consumidores deste sexo, visando melhores índices de satisfação. 

Já em relação à idade, a amostra deste estudo identifica duas faixas etárias distintas que 

representam juntas a maioria dos respondentes. O gráfico 1 (4) aponta que a maior 

concentração encontra-se na faixa entre 46 e 55 anos (31,2%), seguida pelos de 26 a 35 anos 

(24,8%).  
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Gráfico 1 (4) – Faixa etária dos clientes 
Fonte: pesquisa com questionários (2005) 

 

No que se refere à renda familiar, a característica de alto poder aquisitivo dos clientes 

de agências de viagens também foi observado na amostra, visto que 88% possuem uma renda 

familiar igual ou superior a 12 salários mínimos (no momento da pesquisa o salário mínimo 

brasileiro estava tabelado em R$ 260,00). 

 A escolaridade da amostra ficou caracterizada como 0,8% com até o primeiro grau 

completo, 16,8% com o segundo grau completo, 60% com o terceiro grau completo e 22,4% 

com pós-graduação, como mostra o gráfico 2 (4) a seguir. Em relação ao estado civil dos 

respondentes, a maioria dos pesquisados é casada (58,4%), sendo seguida pelos solteiros 

(27,2%) e os viúvos (8,8%), como mostrada no gráfico 3 (4). 
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Gráfico 2 (4) – Escolaridade 
Fonte: pesquisa com questionário (2005) 
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Gráfico 3 (4) – Estado Civil 
Fonte: pesquisa com questionário (2005) 

 
A maioria dos respondentes desta pesquisa é morador da cidade de Recife (76%), em 

consonância com a localização das agências que fizeram parte da amostra. 

O questionário dos clientes era composto por duas perguntas complementares sobre a 

amostra, relacionadas com as agências de viagens utilizadas pelos respondentes, cujos 

resultados são descritos a seguir. 

A primeira pergunta verificava qual a agência utilizada pelos respondentes e servia 

também para o controle da pesquisadora como explicado na Metodologia. As agências que 
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tiveram seus clientes pesquisados são mostradas abaixo no gráfico 4 (4), onde se pode 

identificar que a agência Luck foi a que teve mais clientes pesquisados (33,6%), seguidos da 

agência Pontestur (24,8%). Em comparação com o número de funcionários de linha de frente 

identificados na pesquisa, os dados estão em consonância, visto que estas duas agências 

possuem juntas 57,2% do total da amostra de funcionários pesquisados. 
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Gráfico 4 (4) – Número de clientes pesquisados por agência 
Fonte: pesquisa com questionário (2005) 

 
A segunda pergunta avaliava a utilização, por partes destas agências, de pesquisas de 

satisfação com os clientes. Os resultados obtidos indicaram que 71,2% dos respondentes 

afirmam que não foram questionados pelas agências de viagem, da qual utilizam seus 

serviços, em relação à satisfação com os produtos e serviços oferecidos por estas. Apenas 

28,8% dos respondentes afirmaram terem sido questionados quanto à sua satisfação em 

relação aos produtos e serviços oferecidos pelas agências que utilizam.  

Em consonância com os dados obtidos no estudo de Medeiros (2001), os resultados 

mostram que as agências não solicitam feedback aos seus clientes, o que pode indicar, entre 

outras coisas, um desconhecimento por parte de seus empresários a respeito da importância da 

avaliação dos clientes sobre seu desempenho, perdendo-se desta forma uma importante 
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informação para a produção de qualidade nestas empresas. Este tipo de pesquisa serve, 

segundo Bateson et al., (2001) para manter a satisfação dos clientes ao longo do tempo devido 

aos efeitos da deterioração e também para descobrir aqueles clientes insatisfeitos, que se não 

forem perguntados sobre sua opinião nunca irão dizer a empresa que estão descontentes. 

Ao se analisar a satisfação dos clientes das agências de viagens, com os serviços 

oferecidos por estas, através de quadros cruzados com os seus dados demográficos, pode-se 

observar algumas características importantes: 

� Estou satisfeito com o serviço prestado pela agência x idade dos respondentes 

Discordo Nem concordo    
nem discordo 

Concordo  

N % N % N % 
de 18 a 25 anos 4 33,3 2 25,0 4 3,8 
de 26 a 35 anos 3 25,0 2 25,0 26 24,8 
de 36 a 45 anos 0 0,0 0 0,0 13 12,4 
de 46 a 55 anos 4 33,3 2 25,0 33 31,4 
de 56 a 65 anos 1 8,3 2 25,0 18 17,1 
de 66 anos ou mais 0 0,0 0 0,0 11 10,5 

 
Quadro 5 (4) – Satisfação do cliente x idade 

Fonte: análise do banco de dados (2005). 
 

A maioria dos clientes que estão satisfeitos com estes serviços encontra-se na faixa 

etária entre 46 e 55 anos, percebe-se também que este público é o mais crítico em relação à 

não satisfação com estes mesmos serviços, aparecendo com 33,3% do total de discordantes, 

juntamente com os clientes de faixa etária entre 18 e 25 anos.  

� Estou satisfeito com o serviço prestado pela agência x escolaridade 

Discordo Nem concordo    
nem discordo 

Concordo  

N % N % N % 
1º Grau 0 0,0 0 0,0 1 1,0 
2º Grau 2 16,7 1 12,5 18 17,1 
Superior 7 58,3 6 75,0 62 59,0 
Pós-Graduação 3 25,0 1 12,5 24 22,9 

 
Quadro 6 (4) – Satisfação do cliente x escolaridade 

Fonte: análise do banco de dados (2005). 
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Os clientes mais satisfeitos (59%) e também os mais insatisfeitos (58,3%) com os 

serviços das agências de viagens são exatamente os que possuem maior grau de instrução, 

como mostrado no quadro acima. Este fator pode ser justificado pelo fato de que quanto mais 

informado se torna o consumidor em relação os seus direitos de consumo, maior será o seu 

senso crítico em relação aos serviços oferecidos. 

� Estou satisfeito com o serviço prestado pela agência x sexo 

Discordo Nem concordo    
nem discordo 

Concordo  

N % N % N % 
masculino 4 33,3 4 50,0 45 42,9 
feminino 8 66,7 4 50,0 60 57,1 

 
Quadro 7 (4) – Satisfação do cliente x sexo 

Fonte: análise do banco de dados (2005). 
 

Neste quadro percebe-se que tanto as mulheres como os homens mostraram-se 

satisfeitos com os serviços prestados pelas suas agências de viagens. Entretanto as mulheres 

apresentam vantagem de 14,2 % em relação aos homens, no índice de satisfação, o que 

poderia ser justificado pelo fato desta amostra ter tido o sexo feminino como o seu maior 

respondente. 

� Estou satisfeito com o serviço prestado pela agência x renda familiar 

Discordo Nem concordo    
nem discordo 

Concordo  

N % N % N % 
1 à 3 S.M 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
4 à 7 S.M 1 8,3 0 0,0 5 4,8 
8 à 11 S.M 3 25,0 2 25,0 4 3,8 

12 ou + S.M 8 66,7 6 75,0 96 91,4 
 

Quadro 8 (4) – Satisfação do cliente x renda familiar 
Fonte: análise do banco de dados (2005). 

 
Os clientes com renda mais elevada (91,4%) são aqueles que mais estão satisfeitos 

com os serviços das agências de viagens. O quadro pode ser interpretado de forma a indicar 

que clientes com mais recursos são os que mais utilizam os serviços de agências de viagens, 
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através de pacotes completos (hospedagem, passagem aérea e serviços turísticos), visto que os 

pesquisados foram todos abordados na sala de embarque do aeroporto. 

� Estou satisfeito com o serviço prestado pela agência x estado civil 

Discordo Nem concordo    
nem discordo 

Concordo  

N % N % N % 
casado 5 41,7 6 75,0 62 59,0 
solteiro 7 58,3 2 25,0 25 23,8 
Viuvo 0 0,0 0 0,0 11 10,5 
divorciado 0 0,0 0 0,0 6 5,7 
Outros 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

 
Quadro 9 (4) – Satisfação do cliente x estado civil 

Fonte: análise do banco de dados (2005). 
 

 Outro fator de interesse revela que os clientes das agencias de viagens desta 

amostra, que estão mais satisfeitos com os serviços das agencia, são predominantemente 

casados (59%) e que viajavam acompanhados. Por outro lado, os clientes que mais se 

mostraram insatisfeitos com os serviços recebidos foram os solteiros (58,3%). 

 

 

4.1.2 Dados demográficos dos funcionários 

A maioria dos respondentes desta pesquisa é do sexo feminino (86,8%) em relação aos 

do sexo masculino (13,2%), o que indica uma tendência no setor de agências de viagens da 

preferência na utilização da mão-de-obra feminina para o atendimento ao cliente. Já em 

relação a idade, a amostra deste estudo identifica duas faixas etárias distintas que representam 

juntas a maioria dos respondentes. O gráfico 5 (4) aponta que a maior concentração encontra-

se na faixa entre 26 a 35 anos (40%), seguida pelos de 18 a 26 anos (35%). 
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Gráfico 5 (4) – Faixa etário dos funcionários 
Fonte: pesquisa com questionário (2005) 

 
No que se refere à renda familiar, foi observado na amostra duas classes bastante 

distintas e representativas, visto que 35,2% possuem uma renda familiar igual ou superior a 

12 salários mínimos (no momento da pesquisa o salário mínimo brasileiro estava tabelado em 

R$ 260,00), seguidos de 33% que possuem entre 4 e 7 salários mínimos como renda familiar. 

 A escolaridade da amostra ficou caracterizada como 26,4% com até o segundo 

grau completo, 67% com o terceiro grau completo e 6,6% com pós-graduação, como 

mostrado no gráfico 6 (4).  
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Gráfico 6 (4) – Escolaridade dos funcionários 
Fonte: pesquisa com questionário (2005) 
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Em relação ao estado civil dos respondentes, a maioria dos pesquisados é solteira 

(68,1%), sendo seguida pelos casados (25,3%) e os divorciados (4,4%), como indicado no 

gráfico 7 (4) a seguir. 
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Gráfico 7 (4) – Estado civil dos funcionários 
Fonte: pesquisa com questionário (2005) 

 
O questionário dos funcionários, da mesma forma que o dos clientes, também era 

composto por duas perguntas complementares sobre a amostra, relacionada com a agência de 

viagem na qual o respondente trabalhava, cujos resultados são descritos a seguir. 

A primeira pergunta verificava em que agência de viagem o respondente trabalhava. 

As agências que tiveram seus funcionários pesquisados são mostradas abaixo no gráfico 8 (4), 

onde se pode identificar que a agência Luck e a agência Pontestur  possuem juntas 57,2% do 

total da amostra de funcionários pesquisados. 
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Gráfico 8 (4) – Número de funcionários pesquisados por agência 
Fonte: pesquisa com questionário (2005) 

 
A segunda pergunta avaliava a utilização, por partes destas agências, de pesquisas de 

satisfação com seus funcionários. Os resultados obtidos indicaram que 47,3% dos 

respondentes afirmaram que as agências não faziam qualquer pesquisa de satisfação interna, 

enquanto que 57,2% dos respondentes afirmaram terem sido questionados quanto a sua 

satisfação em relação ao seu trabalho nas agências de viagens. Este fator pode ser indicativo 

os altos índices de satisfação obtidos nas tabelas cruzadas a seguir que indicam que os 

funcionários das agências estão satisfeitos de uma forma geral com seu trabalho, já que 

segundo Robbins (2002), ao se buscar analisar a satisfação dos funcionários, os executivos 

identificam problemas potenciais e podem ser capazes reverter a tempo esta situação e gerar 

atitudes positivas no trabalho. 

 Ao se analisar a satisfação dos funcionários de linha de frente das agências com o 

exercício do seu trabalho nas mesmas, através de quadros cruzados com os seus dados 

demográficos pode-se observar algumas características importantes: 
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� Estou satisfeito com o meu trabalho x idade 

Discordo Nem concordo    
nem discordo 

Concordo  

N % N % N % 
de 18 a 25 anos 4 80,0 3 37,5 28 35,9 
de 26 a 35 anos 0 0,0 5 62,5 35 44,9 
de 36 a 45 anos 0 0,0 0 0,0 13 16,7 
de 46 a 55 anos 0 0,0 0 0,0 1 1,3 
de 56 a 65 anos 1 20,0 0 0,0 1 1,3 
de 66 anos ou mais 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 
Quadro 10 (4) – Satisfação do funcionário x idade 

Fonte: análise do banco de dados (2005). 

Os funcionários da amostra que se mostraram mais satisfeitos com o seu trabalho 

foram os de faixa etária entre 26 a 35 anos (44,9%), seguido pelos funcionários com faixa 

etária entre 18 a 25 anos (35,9%) e os funcionários de faixa etária entre 26 a 45 anos (16,7%). 

A fato dos respondentes mais satisfeitos encontrarem-se em uma faixa etária intermediária 

após os jovens (que provavelmente estão experimentando o seu primeiro emprego), pode ser 

reflexo do amadurecimento profissional e educacional dos mesmos, visto que o quadro a 

seguir indica que os funcionários mais satisfeitos são aqueles que já concluíram a 

universidade. 

� Estou satisfeito com o meu trabalho x escolaridade 

Discordo Nem concordo    
nem discordo 

Concordo  

N % N % N % 
1º Grau 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
2º Grau 2 40,0 2 25,0 20 25,6 
Superior 3 60,0 5 62,5 53 67,9 
Pós-Graduação 0 0,0 1 12,5 5 6,4 

 
Quadro 11 (4) – Satisfação do funcionário x escolaridade 

Fonte: análise do banco de dados (2005). 
 

Os funcionários mais satisfeitos (67,9%) com os serviços das agências de viagens são 

exatamente os que possuem maior grau de instrução. Este fator pode ser justificado da mesma 

forma apresentada para os clientes no mesmo item relacionado.  



 

 

89 

 

� Estou satisfeito com o meu trabalho x sexo 

Discordo Nem concordo    
nem discordo 

Concordo  

N % N % N % 
masculino 0 0,0 0 0,0 12 15,4 
feminino 5 100,0 8 100,0 66 84,6 

 
Quadro 12 (4) – Satisfação do funcionário x sexo 

Fonte: análise do banco de dados (2005). 
 

Neste quadro percebe-se que o sexo feminino apresenta-se mais insatisfeito, mesmo 

que em pequeno número, do que o sexo masculino. Esta diferença pode ter sido encontrada 

pelo fato de que a amostra feita com os funcionários das agências indicar a predominância 

deste sexo no ambiente de trabalho. Entretanto, apenas este fator numérico não justificaria a 

concentração no sexo feminino no total de respondentes que afirmaram sua insatisfação com o 

serviço prestado (100%), visto que nenhum dos 12 respondentes do sexo masculino se 

mostrou insatisfeito com o seu trabalho, o que indica uma tendência à complacência deste 

sexo, nesta amostra. 

� Estou satisfeito com o meu trabalho x renda familiar 

Discordo Nem concordo    
nem discordo 

Concordo  

N % N % N % 
1 à 3 S.M 0 0,0 1 12,5 12 15,4 
4 à 7 S.M 1 20,0 4 50,0 25 32,1 
8 à 11 S.M 1 20,0 1 12,5 14 17,9 

12 ou + S.M 3 60,0 2 25,0 27 34,6 
 

Quadro 13 (4) – Satisfação do funcionário x renda familiar 
Fonte: análise do banco de dados (2005). 

 
Os funcionários com renda mais elevada (34,6%), são aqueles que mais estão 

satisfeitos e também os mais insatisfeitos (60%) com o seu trabalho nas agências de viagens. 

O quadro pode ser interpretado de forma a indicar que funcionários com menos recursos, 

entre 4 a 7 salários mínimos de renda familiar, estão mais susceptíveis a perceber o seu 

trabalho como mais satisfatório, de uma forma geral (é necessário lembrar que os funcionários 
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também avaliaram a sua remuneração e benefícios recebidos pelo trabalho executado), já que 

seu parâmetro de renda não é tão alto, ficando em torno de R$ 1.040,00 e R$ 1.820,00. 

São apresentadas agora as análises descritivas referentes às escalas que foram 

aplicadas junto aos pesquisados desta dissertação. Para que se atenda aos objetivos deste 

estudo, são utilizadas técnicas como o cálculo da média e freqüência percentual. Também é 

avaliada a confiabilidade de cada uma das escalas utilizadas, através do cálculo do Alpha de 

Cronbach, que segundo Malhotra (2001) deve ser definida como o grau de consistência de 

uma escala. Este coeficiente varia de 0 a 1, e o autor chama a atenção para o fato de que 

índices iguais ou abaixo de 0,6 indicam que a escala em avaliação não tem uma confiabilidade 

satisfatória. 

 

Análise da Escala Qualidade Percebida 

 

A primeira escala analisada é a escala SERVPERF (CRONIN e TAYLOR, 1992), 

composta por 22 itens. O coeficiente alfa para esta escala foi 0,84 (n= 125), um índice 

considerado satisfatório, segundo Malhotra (2001). De acordo com Cronin e Taylor (1992), os 

22 itens da escala são divididos em cinco dimensões que buscam avaliar o desempenho dos 

serviços prestados e percebidos pelos clientes. A tabela 1 (4) apresenta os resultados obtidos. 
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Tabela 1 (4) – Qualidade Percebida 
 % 

Concorda 
 Itens 

Média (a) (b) N 

1. A agência de viagem tem equipamento moderno 5,60 78,4 125 
2. As instalações da agência são atraentes 5,27 76,8 125 
3. A aparência das instalações da agência condiz com o tipo de serviço 
oferecido 

5,43 77,6 125 

4. As vestimentas dos funcionários e seu asseio são adequados 5,94 82,4 125 
5. A agência cumpre com os prazos estabelecidos 6,14 91,2 125 
6. A agência não informa exatamente quando os serviços serão 
prestados  
(Ex.: horários de vôos e inícios de excursões) 

2,94 28,0 125 

7. A agência é confiável 6,20 88,0 125 
8. A agência não responde rapidamente às cotações que eu solicito 3,17 32,0 125 
9. A agência mantém seus arquivos em dia (tarifários de pacotes, 
dados de clientes e etc) 

5,38 64,8 125 

10. A agência fornece seu serviço no momento em que promete fazê-lo 5,83 82,4 125 
11. A agência procura resolver o problema do cliente 6,00 84,0 125 
12. Os clientes da agência podem confiar nos funcionários que lhes 
atendem 

6,20 91,2 125 

13. A agência trabalha em horário conveniente 6,14 84,8 125 
14. A agência presta informações exatas sobre os serviços oferecidos 5,96 84,0 125 
15. Os clientes se sentem seguros em suas transações com os 
funcionários 

6,08 85,6 125 

16. Os funcionários recebem apoio adequado da agencia para fazerem 
seu trabalho 

5,02 59,2 125 

17. A agência conta com funcionários bem treinados 5,48 77,6 125 
18. A agência não dá atenção pessoal ao cliente 2,21 12,0 125 
19. Os interesses dos clientes não são uma prioridade para e agencia 2,34 16,0 125 
20. A agência oferece todos os serviços necessários para a execução de 
sua viagem 

5,82 83,2 125 

21. A agência me contatou para saber se eu estava satisfeito com o 
serviço prestado 

3,71 39,2 125 

22. O preço pago estava de acordo com o serviço oferecido pela 
agência 

5,90 84,8 125 

(a) 1 = “discordo plenamente” a 7 = “concordo plenamen te”.  
(b) % concorda = 5 (concorda) a 7 (concordo plenamente) na escala de 7 pontos. 

“N” = numero total de questionários aplicados.  
Fonte: análise do banco de dados (2005) 

 
A análise dos índices acima citados mostra um alto grau de satisfação com os serviços 

oferecidos/recebidos pelas agências de viagens, obtendo uma média global de 4,87. 

Fica visível na tabela, que as médias calculadas para a maioria dos itens foram altas, 

considerando a escala de 7 pontos (variando de 1 – “discordo plenamente” a 7 – “conco rdo 

plenamente”), ou seja, indica uma concordância alta para a percepção dos clientes em relação 

às afirmativas sobre qualidade dos serviços. O destaque fica para os itens 7 e 12, que 
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obtiveram a maior média (6,20) e o maior grau de concordância (88% e 91,2%) 

respectivamente em relação a confiabilidade na agência e nos funcionários de contato. 

Especula-se que o alto valor obtido para estes dois itens, se deve ao grau de insegurança na 

compra dos serviços turísticos (intangibilidade), visto que os clientes apenas compram uma 

promessa de qualidade que não se tem como provar antes (TOMELIN, 2001). Desta forma os 

clientes buscam comprar suas “promessas de qualidade” em empresas em que confiem e com 

funcionários também confiáveis. 

É possível verificar que freqüências acima de 84% de concordância também foram 

encontradas nos itens relacionados a horário de funcionamento (84,8%), preços pagos de 

acordo com os serviços recebidos (84,8%) e segurança com os funcionários (85,6). Em 

contrapartida, aspectos relacionados à importância do cliente como: “ A agência não dá 

atenção pessoal ao cliente” (média 2,21) e “ Os interesses dos clientes não são uma prioridade 

para e agencia” (média 2,34), parecem não ter sido vivenciados pelos respondentes em seus 

contatos com a agência de viagem. 

 

Análise da Escala de Satisfação com Práticas e Políticas de RH 

 

A análise desta escala está relacionada ao segundo objetivo proposto por esta pesquisa: 

mensurar a satisfação dos funcionários de linha de frente (emissores), com as políticas e 

práticas de recursos humanos, utilizadas pelas agências de viagens nas quais eles trabalham. A 

escala que mensura o grau de satisfação dos funcionários com estas políticas e práticas, 

adaptada por Gueiros e Oliveira (2002;2004), apresentou um coeficiente alfa de 0,91 (n= 91). 

Os resultados são apresentados a seguir: 
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Tabela 2 (4) – Satisfação com as práticas e políticas de RH 
 % 

Concorda 
 Itens 

Média 
(a) 

(b) N 

1. Forma como você foi chamada para trabalhar nesta agência 6,34 94,5 91 
2. Testes que foram realizados para você ser escolhido para trabalhar 
nesta agência 

5,12 59,3 91 

3. Qualidade do treinamento 4,76 58,2 91 
4. Freqüência do treinamento 4,32 49,5 91 
5. Aplicação dos conhecimentos adquiridos através do treinamento 5,05 68,1 91 
6. Oportunidade de participar de Fantours 3,29 31,9 91 
7. Forma como seu desempenho no trabalho é avaliado 4,89 63,7 91 
8. Remuneração recebida em relação às atividades executadas 4,48 58,2 91 
9. Remuneração recebida em relação à que outras agências oferecem 4,87 62,6 91 
10. Benefícios (vale refeição, transporte e etc) recebidos em relação 
aos que outras agências oferecem. 

4,73 61,5 91 

11. Comissão do emissor em relação à que outras agências repassam 4,64 58,2 91 
12. Oportunidade de crescimento para outros cargos mais elevados, 
que envolvam maiores responsabilidades. 

4,21 38,5 91 

13. Transparência das informações (comunicação são claras dentro da 
agência; todos sabem o que acontece) 

4,76 61,5 91 

14. Oportunidade de expressar a sua opinião sobre os assuntos da 
agência 

5,11 67,0 91 

15. Ambiente físico da agência (condições de trabalho em termos de 
instalações) 

6,07 87,9 91 

16. Equipamentos disponíveis para a execução do trabalho 6,26 93,4 91 
17. Relacionamento com os colegas 6,47 93,4 91 
18. Relacionamento com as chefias 6,02 87,9 91 
19. Reconhecimento do trabalho através de incentivos não-financeiros 
(eleição de funcionário do mês e outros) 

3,58 34,1 91 

20. Liberdade para tomar decisões em relação ao trabalho exercido 4,88 64,8 91 
21. Satisfação com o trabalho exercido 5,91 85,7 91 
22. Contribuição do seu trabalho para o sucesso da agência 6,12 93,4 91 

(a) 1 = “insatisfeito” a 7 = “muito satisfeito”.  
(b) % concorda = 5 (satisfeito) a 7 (muito satisfeito) na escala de 7 pontos. 

“N” = numero total de questionário s aplicados. 
Fonte: análise do banco de dados (2005) 

 

Os dados apresentados na tabela acima levam a crer que os funcionários estão de uma 

forma geral satisfeitos com as políticas e práticas utilizadas pelas agências de viagem na qual 

trabalha, pois a média geral encontrada foi de 5,08. Ressalta-se o ítem 17, relacionamento 

com os colegas de trabalho, obteve a maior média 6,47, seguido do ítem 1, forma como foi 

chamado para trabalhar na empresa, que obteve média de 6,34 e o maior grau de concordância 

(94,5%). 
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Freqüências acima de 90% de concordância também foram encontradas nos itens 

relacionados à equipamentos disponíveis para a execução do trabalho e contribuição do 

trabalho exercido para o sucesso da empresa, com 93,4% de concordância. 

Estes dados estão em consonância com a teoria, pois mostra que o item salário não é o 

único responsável pela satisfação dos funcionários em uma empresa, ficando nesta amostra 

com a média de 4,48 e com concordância de 58,2%. Este fato pode também indicar a baixa 

satisfação em relação ao Famtour, que em turismo é um incentivo não-financeiro, um tipo de 

premiação que os emissores recebem e que mostrou a menor média nesta pesquisa 3,29 e um 

grau de concordância de apenas 31,9%. Estes dados encontram suporte nas afirmações de 

Bohlander et al. (2003) que dizem ser o sistema de recompensa um fator de reconhecimento e 

subsistência para os funcionários, sendo composto de todas as formas de pagamento 

(financeiros e não-financeiros). 

Da mesma forma é possível verificar que os funcionários desta amostra agregam valor 

a fatores como um bom relacionamento entre colegas além de se satisfazer ao imaginar que o 

seu trabalho pode contribuir para o crescimento e sucesso da empresa em que trabalha. Desta 

forma pode-se dizer que a satisfação com o trabalho é um somatório de diferentes elementos 

financeiros e não financeiros (ROBBINS, 2003). 

 

Análise da Escala de Satisfação com os Funcionários 

 

A escala de satisfação com os funcionários, utilizada neste trabalho, foi composta por 

Spinelli e Canavos (2002), e utilizada em sua totalidade com todos os quatro itens que a 

compõe. O coeficiente alfa para esta escala foi 0,90 (n=125), um índice considerado bastante 

satisfatório (MALHOTRA,2001). 
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Tabela 3 (4) – Satisfação com os serviços oferecidos pelos emissores 
 % Concorda  Itens 

Média (a) (b) N 

1.Os funcionários desta agência são rápidos, eficientes e 
competentes. 

4,38 88,8 125 

2.Os funcionários desta agência são simpáticos e amigáveis 4,67 94,4 125 
3.Os funcionários desta agência lhe trataram de forma 
personalizada 

4,44 87,2 125 

4.Os funcionários desta agência foram prestativos em relação as 
suas necessidades 

4,53 92,0 125 

(a) 1 = “discordo plenamente” a 5 = “concordo plenamente”.  
(b) % concorda = 4 (concordo) + 5 (concordo plenamente) na escala de 5 pontos. 

“N” = numero total de questionários aplicados.  
Fonte: análise do banco de dados (2005) 

 

A análise destes dados também demonstra um alto grau de satisfação que os clientes 

tem em relação aos serviços prestados pelos funcionários de contato das agências nas quais 

eles são clientes. Pode-se perceber que a média geral de 4,50 é muito próxima das médias dos 

quatro itens avaliados acima, revelando que todos os fatos são importantes para os clientes.  

O destaque, mesmo que pequeno, fica para o item 2, que identifica os funcionários 

como amigáveis e simpáticos, com média de 4,67 e o maior grau de concordância (94,4%), o 

que pode indicar que o primeiro contato com o funcionário é fundamental para a avaliação de 

satisfação do cliente, ou seja, o momento da verdade inicial irá determinar se este cliente 

iniciará o seu relacionamento com o funcionário de forma a perceber o seu trabalho como 

satisfatório e criar assim um imagem positiva na memória do cliente (ZEITHAML et al. 

2003). 

A alta freqüência nestes aspectos pode ser considerada reflexo de como estes 

funcionários são tratados e treinados para o atendimento ao cliente nas agências de viagem.  A 

importância dada aos funcionários, como o treinamento em motivação, na área psicológica e, 

principalmente, a preparação para que estes possam passar confiança para os clientes, quando 

estão prestando o serviço, é fundamental para um bom relacionamento entre funcionários e 

clientes. Tal constatação encontra respaldo em Zeithaml et al. (2003) quando estas atestam a 
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necessidade de se investir em pessoas nas organizações, principalmente as prestadoras de

serviços, pois suas habilidades técnicas e sociais podem afetar a qualidade percebida e 

satisfação dos clientes. 

Análise da Escala de Satisfação 

 

A escala de satisfação utilizada neste trabalho foi composta por Oliver (1997), e 

recebeu a alteração da exclusão de itens, conforme explicado na Metodologia desta pesquisa. 

O coeficiente alfa para esta escala foi 0,97. 

 

Tabela 4 (4) – Satisfação com o serviço das agências de viagens 
Itens Média (a) % Concorda 

(b) 
N 

1. Estou satisfeito com os serviços desta agência 6,06 84,0 125 
2. No futuro eu voltaria a utilizar os serviços desta agência 6,15 89,6 125 
3. Eu recomendaria esta agência a meus amigos e familiares 6,08 90,4 125 

(a) 1 = “discordo plenamente” a 7 = “concordo plenamente”.  
(b) % concorda = 5 (concordo) a 7 (concordo plenamente) na escala de 7 pontos. 

“N” = numero total de questionários aplicados.  
Fonte: análise do banco de dados (2005) 

 
Os índices acima citados demonstram que a satisfação dos clientes, com a sua decisão 

de compra na agência escolhida, é bastante alta obtendo média geral de 6,09. O item de 

satisfação que mensura a recompra obteve a maior média (6,15). Já o item satisfação, que 

segundo o autor da escala é o fator âncora (“eu estou satisfeito com os serviços desta 

agência”), não obteve a maior média nesta pesquisa, mas a sua média 6,06 é considerada 

bastante satisfatória. Os altos índices de satisfação são tradicionalmente encontrados em 

pesquisas que buscam mensurar o comportamento do consumidor, como observa Oliver 

(1997).  
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4.2 Análise fatorial 

Segundo Hair et al. (1992) a análise fatorial é uma classe de métodos estatísticos 

multivariados, que tem como principal objetivo, a redução e sumarização de dados. Ela é 

assim útil para a análise de inter-relacionamentos de um grande número de variáveis, como 

ocorre, por exemplo, com as escalas de medição de atitudes. Desta forma, com esta técnica se 

poderá agrupar as variáveis facilitando assim a análise dos resultados, que segundo Malhotra 

(2001) deve ser de fácil interpretação. 

Um dos valores que são relevantes na análise fatorial é o KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 

que verifica a adequação da correlação entre as variáveis para o teste. Sua melhor medida é a 

próxima a 1, ou seja, os valores abaixo de 0,50 não são considerados aceitáveis. Outra medida 

avaliada na análise fatorial é o Bartlett’s Test of Sphericity, usada para testar a hipótese que a 

matriz é uma Matriz Identidade (termos diagonais = 1; fora das diagonais = 0).  Se a hipótese 

que a matriz de correlação é do tipo identidade não puder ser rejeitada, outro tipo de análise 

deve ser considerado (NORUSIS, 1994).  Todas as análises apresentadas neste estudo 

atenderam às exigências em relação ao Barlett’s Test. 

A rotação VARIMAX foi adotada nesta análise. Em relação à composição dos fatores, 

foram consideradas as variávies com carga fatorial maior de 0,50, que não apresentassem 

duplicidade. Nas rotações que apresentaram uma variância total explicada abaixo dos 70%, a 

autora induziu a geração de mais um fator para que a variância total atingisse um valor 

satisfatório.   

Percebe-se desta forma que dois tipos de análise fatorial foram abordadas: a 

exploratória e a confirmatória. A exploratória é aquela que se considera os resultados obtidos 

por meio da primeira rotação, sem a interferência do pesquisador. Já a confirmatória 
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representa a análise que foi interpelada pelo autor após a primeira rotação, com o objetivo de 

se alcançar resultados estatisticamente mais consistentes (HAIR et al., 1992).  

As análises das escalas em questão são apresentadas a seguir: 

 

Análise Fatorial da Escala Qualidade Percebida 

 

A primeira análise fatorial foi aplicada no bloco I do instrumento de coleta de dados 

dos clientes. A construto possui os 22 itens que compõe a escala SERVPERF.  

A primeira rotação gerou quatro fatores, entretanto a pesquisadora observou que, 

mesmo obtendo números satisfatórios com esta análise, era necessário excluir os itens que 

apresentassem duplicidade em suas cargas (“ a agência trabalha em horário conveniente”; “os 

funcionários recebem apoio adequado da agência para fazerem seu trabalho”; “a agência 

conta com funcionários bem treinados” e “o preço pago estava de acordo com o serviço 

oferecido pela agência”) e forçar o a parecimento de cinco fatores, para melhor adequação da 

escala. Após esta tentativa, a análise que gerou cinco fatores apresentou resultados numéricos 

e teóricos mais adequados, como mostrados no quadro 14 (4) a seguir.  
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Quadro 14 (4) – Fatores da Qualidade Percebida  

Fat. Itens F1 F2 F3 F4 F5 Alfa 

Os clientes da agência podem confiar 
nos seus funcionários 0,830     

A agência é confiável 0,822     
A agência procura resolver o problema 
do cliente 0,774     

Os clientes se sentem seguros em suas 
transações com os funcionários 0,753     

A agência cumpre com os prazos 
estabelecidos 0,721     

A agência oferece todos os serviços 
necessários para a execução de sua 
viagem 

0,721     

A agência fornece seu serviço no 
momento em que promete fazê-lo 0,713     

1 

A agência presta informações exatas 
sobre os serviços oferecidos 0,691     

0,94 

A aparência das instalações da agência 
condiz com o tipo de serviço oferecido  0,853    

As instalações da agência são atraentes  0,852    
A agência de viagens tem 
equipamentos modernos 

 0,818    2 

As vestimentas dos funcionários e seu 
asseio são adequados  0,692    

0,89 

A agência não dá atenção pessoal ao 
cliente   0,852   

Os interesses dos clientes não são uma 
prioridade para a agência   0,811   3 

A agência não informa exatamente 
quando os serviços serão prestados   0,735   

0,81 

A agência mantém seus arquivos em 
dia    0,730  

4 
A agência me contatou para saber se eu 
estava satisfeito com o serviço prestado    0,716  

0,47 

5 A agência não responde rapidamente às 
cotações que eu solicito     0,821  

 Variância acumulada % 47,25 58,87 66,81 72,48 77,38  

Método de extração: Principal Component Analysis. 
Método de Rotação: Viramax with Kaiser Normalization 

Fonte: análises multivariadas aplicadas no banco de dados (2005). 
 

Os resultados apresentados pela análise fatorial não foram exatamente os esperados 

para esta escala. Em relação ao número de dimensões (fatores) chegou-se igualmente a cinco, 

de forma similar ao instrumento SERVPERF, mas o agrupamento de variáveis (itens) não 
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ocorreu como o esperado, ocorrendo uma concentração de variáveis muito grande em uma só 

dimensão e surgindo uma dimensão com apenas uma só variável. 

O primeiro fator (F1) foi gerado por um total de 8 itens e representa as dimensões de 

confiabilidade (2), receptividade (3), segurança (2) e empatia (1), do instrumento 

SERVPERF. Observa-se também a ausência de quaisquer variáveis relativas à dimensão 

tangibilidade na composição desta nova dimensão percebida neste estudo. Este fato pode ser 

indicado pela tendência atual dos respondentes em não mais perceber os requisitos tangíveis 

como um diferencial para as agências de viagens, mas considerá-los apenas como pré-

requisito para o adequado funcionamento das mesmas, como já observado em outro estudo 

sobre o tema (MEDEIROS, 2001, por exemplo). 

Ainda em relação ao primeiro fator, percebe-se que as duas variáveis com maior peso 

atribuído na avaliação da amostra, foram em ordem decrescente, o item “os clientes da 

agência podem confiar nos seus funcionários”, seguido do item “a agência é confiável” o que 

indica um equilíbrio na percepção da qualidade por parte dos clientes em relação a 

funcionários e agência de viagem. Como já foi dito anteriormente, a característica do produto 

turístico (intangibilidade) poderia influenciar esta percepção do cliente que busca tratar com 

funcionários e empresas que lhes sejam confiáveis, para que os resultados obtidos através 

desta relação sejam mais seguros. Este achado, portanto, identifica a importância que os 

funcionários tem na diminuição do risco percebido pelos clientes, das comprar feitas em 

agências de viagens, corroborando com Zeithaml et al. (2003). 

Apesar dos resultados relativos às demais dimensões não serem significativos em 

termos de explicar a qualidade percebida, algumas dedução podem ser obtidas através dos 

seus resultados. O segundo fator (F2) apresentou quatro itens referentes à dimensão 

tangibilidade. O terceiro fator (F3) agrupou 3 itens referentes: 1 item de confiabilidade e 2 

itens de empatia. Vale ressaltar que este fator foi gerado por três itens com afirmativas duais 
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(“a agência não dá atenção pessoal ao cliente”; “os interesses dos clientes não são uma 

prioridade para a agência” e “a agência não informa exatamente quando os serviço s serão 

prestados”). Segundo Malhotra (2001), estas afirmações devem ser utilizadas em escalas que 

meçam atitudes, para evitar a tendenciosidade natural das respostas.  

O quarto fator (F4) foi gerado por 2 itens relativos às dimensões confiabilidade (1item) 

e empatia (1 item). Já o quinto fator (F5) foi gerado apenas por um item de carga fatorial 

0,821 relativo à confiabilidade, também com uma afirmação dual.  

A medida KMO das cinco dimensões apresentou um valor superior a 0,85 atestando a 

adequação da análise fatorial, em que valores altos, entre 0,5 e 1,0,  que indicam que a análise 

é apropriada (MALHOTRA, 2001).   

Em relação à variância obtida pelas dimensões da variável “qualidade percebida” o 

maior valor (47,25%) foi apresentado pelo primeiro fator, sendo os valores referentes às 

demais dimensões menores que 11%, o que equivale a dizer que a primeira dimensão foi 

responsável por explicar a percepção da qualidade percebida da amostra, na avaliação dos 

serviços utilizados nas agências de viagens que fizeram parte do estudo. Assim o terceiro 

objetivo deste estudo foi atendido. 

 

Análise Fatorial da Escala de Satisfação com as Práticas e Políticas de RH 

 

A segunda Análise Fatorial foi feita na escala proposta por Curado et al. (1995) e 

adaptada por Gueiros e Oliveira (2002;2004), de satisfação dos funcionários com as práticas e 

políticas de RH. 

A análise de confiabilidade da escala indicou um coeficiente alfa de 0,88. A escala 

apresenta índices considerados satisfatórios, conforme revela o Quadro 15 (4) a seguir: 
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Quadro 15 (4) – Satisfação com as práticas e políticas de RH 

Fat. Itens F1 F2 F3 F4 F5 F6 Alfa 

Remuneração recebida em 
relação às atividades executadas 0,859      

Remuneração recebida em 
relação à que outras agências 
oferecem 

0,853 
     

Comissão do emissor em relação 
à que outras agências repassam 0,835      

Benefícios (vale refeição, 
transporte e etc) recebidos em 
relação aos que outras agências 
oferecem 

0,790 

     
1 

Forma como seu desempenho no 
trabalho é avaliado 0,510      

0,88 

Qualidade do treinamento  0,899     

Freqüência do treinamento  0,857     
Aplicação dos conhecimentos 
adquiridos através do treinamento  0,799     2 
Testes que foram realizados para 
você ser escolhido para trabalhar 
nesta agência 

 0,773     

0,90 

Satisfação com o trabalho 
exercido   0,833    

Relacionamento com as chefias   0,736    
Oportunidade de expressar a sua 
opinião sobre assuntos da agência   0,715    

3 

Liberdade para tomar decisões 
em relação ao trabalho exercido   0,647    

0,81 

O ambiente físico da agência 
(condições de trabalho em termos 
de instalações) 

 
 

 0,896   
4 

Equipamentos disponíveis para a 
execução do trabalho    0,883   

0,76 

5 Relacionamento com os colegas     0,705   

6 Forma como você foi chamado 
para trabalhar nesta agência      0,896  

Método de extração: Principal Component Analysis. 
Método de Rotação: Viramax with Kaiser Normalization 

Fonte: análises multivariadas aplicadas ao banco de dados (2005). 

A análise fatorial desta escala foi feita da mesma forma que a escala de qualidade 

percebida. A primeira rotação gerou seis fatores, com cargas fatoriais insatisfatórias em 

alguns itens. Os itens 6,12,13,19 e 22 do questionário foram extraídos por apresentarem 

cargas abaixo do aceitável e no caso do item 19 (“Reconhecimento d o trabalho através de 
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incentivos não-financeiros”), por causa de duplicidade. Desta forma optou -se por rodar uma 

nova análise fatorial, do tipo confirmatória, já solicitando as extração dos cinco itens citados, 

que resultou nos dados apresentados no quadro acima. 

O primeiro fator gerado refere-se à dimensão aqui denominada de “sistema de 

remuneração” e foi composto por cinco itens. O aparecimento desta dimensão, como sendo a 

principal na explicação da satisfação dos funcionários, demonstra o quanto as pessoais ainda 

são motivadas por incentivos financeiros. Entretanto, o segundo fator que representa a 

dimensão aqui denominada de “treinamento”, agrupou quatro itens referentes ao treinamento 

dentro da empresa (3) e aos testes executados pelo funcionário no momento de sua seleção 

(1). Esta segunda dimensão também teve grande relevância na satisfação dos funcionários, 

ratificando que não apenas os incentivos financeiros satisfazem, mas a preocupação em 

crescer dentro de sua função através de oportunidades de treinamentos, também influencia a 

satisfação de um funcionário dentro da empresa. O terceiro fator é composto por 4 itens e 

representa a dimensão aqui denominada de “chefia e autonomia”. Esta dimensão compreende 

questões relativas ao relacionamento com a chefia, liberdade de expressão e decisão e 

satisfação com o trabalho. Sendo a satisfação com o trabalho o item que obteve maior carga 

(0,833) nesta dimensão.  

O quarto fator foi gerado por 2 itens e representa a dimensão aqui denominada de 

“tangibilidade”. Assi m como na análise fatorial dos clientes, os funcionários também não 

percebem os fatores tangíveis da empresa como responsáveis pela sua satisfação, mas como 

um pré-requisito para que os mesmos possam efetuar seu trabalho. O quinto fator foi gerado 

apenas com um único item, apresentando carga fatorial de 0,705. O sexto fator também foi 

gerado apenas com um único item que apresentou carga fatorial de 0,896. 

Em relação à variância obtida pelas dimensões da variável “satisfação com as práticas 

e políticas de RH”, o maior valor (48,78%) foi apresentado pelos dois primeiros fatores, sendo 
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os valores referentes às demais dimensões menores que 11%, o que equivale a dizer que as 

duas primeiras dimensões foram responsáveis por explicar a satisfação dos funcionários em 

relação às práticas e políticas de recursos humanos praticadas pelas agências de viagens que 

fizeram parte do estudo. 

O segundo objetivo, portanto, foi atendido, identificando quais fatores das práticas e 

políticas mais contribuem para a satisfação do funcionário nas agências de viagens.  

 

Análise Fatorial da Escala de Satisfação com os Funcionários 

 

O terceiro bloco a ser feita a análise fatorial foi o da escala de satisfação com os 

serviços prestados pelos funcionários de contato, desenvolvido por Spinelli e Canavos (2002). 

A escala com quatro indicadores de satisfação com os funcionários foi avaliada, resultando 

em um único fator, como era esperado. A variância total descrita pelo fator é de 79%, e o 

índice KMO foi de 0,81. 

Quadro 16 (4) – Fator para satisfação com os funcionários 

Fator Itens F1 Alfa 

Os funcionários desta agência são simpáticos e amigáveis 0,919 
Os funcionários desta agência foram prestativos em relação as 
suas necessidades 0,915 

Os funcionários desta agência são rápidos, eficiente e 
competentes 0,870 

1 

Os funcionários desta agência lhe tratam de forma personalizada 0,857 

0,90 

Método de extração: Principal Component Analysis. 
Fonte: análises multivariadas aplicadas ao banco de dados (2005). 

 

Percebe-se que as cargas fatoriais variam de 0,919 a 0,857. Não houve rotação, pois 

somente um fator foi determinado e o coeficiente alfa registrado foi de 0,90. Considera-se que 

esta escala apresentou índices satisfatórios. 
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Análise Fatorial da Escala de Satisfação 

 

A quarta e última escala analisada é a de satisfação, composta por 3 itens. Cada um dos 

3 itens indicadores de satisfação (de 12 itens da escala original de Oliver (1997)), foi avaliado 

resultando em um único fator. A variância total descrita pelo fator é de 96% e o índice KMO é 

de 0,76.   

Quadro 17 (4) – Análise Fatorial da Escala de Satisfação

Fator Itens F1 Alfa 

Eu recomendaria esta agência a meus amigos e familiares 0,991 
No futuro eu voltaria a utilizar os serviços desta agência 0,985 1 
Estou satisfeito com os serviços desta agência 0,965 

0,97 

Método de extração: Principal Component Analysis. 
Fonte: análises multivariadas aplicadas ao banco de dados (2005). 

 
A análise de confiabilidade da escala indicou um coeficiente alfa de 0,97. As cargas 

fatoriais variaram de 0,965 a 0,991. O que se pode inferir a partir dos resultados desta análise 

fatorial é que a variância deste bloco de variáveis tem uma alta intercorrelação entre os itens 

que a compõe.  

A análise fatorial realizada neste estudo serviu de base para uma melhor compreensão 

das análises de correlação entre os construtos teóricos expostos a seguir. 

 

 

4.3 Análise de correlação 

Teste Qui-Quadrado 

Segundo Malhotra (2001), o Qui-Quadrado é um teste estatístico univariado que busca 

testar a significância estatística e a intensidade de associação de variáveis em tabulações 

cruzadas.  
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O Qui-Quadrado ajuda a determinar a existência de uma associação entre variáveis. “A 

hipótese nula, H0, é que não existe associação entre duas variáveis. Quanto maiores forem as 

discrepâncias entre as freqüências esperadas e as freqüências efetivas, maior o valor da 

estatística” (MALHOTRA, 2001 p. 412).  

Neste estudo, buscou-se identificar as associações ou não da satisfação geral dos 

clientes das agências de viagens (SCG) com: os serviços prestados pelos funcionários de linha 

de frente (SCF) e a satisfação dos funcionários com seu trabalho (SGF). 

Ainda foram tentadas as associações entre a satisfação dos clientes com os serviços 

prestados pelos funcionários (SCF) e a satisfação dos funcionários com o serviço prestado 

pelos funcionários (SFF), ou seja, o ponto de vista do cliente versus o ponto de vista dos 

funcionários em relação aos seus serviços. Neste teste, cada variável do construto satisfação 

foi analisada. 

Para melhor compreensão dos quadros abaixo, a partir deste ponto da dissertação, 

convencionou-se denominar as variáveis do bloco II e III do questionário dos clientes e o item 

21 do bloco I e o bloco II do questionário dos funcionários por: 

SCG – “Eu estou satisfeito com os serviços desta a gência” (bloco II do cliente)  

SCF1 – “Os funcionários desta agência são rápidos, eficientes e competentes” (bloco III do 

cliente) 

SCF2 – “Os funcionários desta agência são simpáticos e amigáveis” (bloco III do cliente)  

SCF3 – “Os funcionários desta agência  lhe trataram de forma personalizada” (bloco III do 

cliente) 

SCF4 – “Os funcionários desta agência foram prestativos em relação as suas necessidades” 

(bloco III do cliente) 

SGF21 – “Satisfação com o trabalho exercido” (bloco I do funcionário)  

SFF1 – “Os fu ncionários desta agência são rápidos, eficientes e competentes no atendimento 

ao cliente” (bloco II do funcionário)  

SFF2 – “Os funcionários desta agência são amigáveis e entusiasmados quando tratam os 

clientes” (bloco II do funcionário)  



 

 

107 

 

SFF3 – “Os funcioná rios desta agência tratam os clientes de forma personalizada” (bloco II 

do funcionário) 

SFF4 – “Os funcionários desta agência são responsáveis por satisfazer as necessidades dos 

clientes”  (bloco II do funcionário) 

 

Ao ser rodado o teste, verificou-se que o resultado não estava de acordo com as 

normas de validade em relação ao valor esperado zero, que não deve existir em nenhuma das 

caselas; e não ter mais do que 20% das caselas com valor esperado abaixo de 0,05. Por causa 

disto a pesquisadora teve que reespecificar as variáveis para obter resultados mais 

consistentes. A reespecificação de variáveis, segundo Malhotra (2001), deve ser utilizada 

quando se faz necessário uma maior consistência das variáveis para se alcançar os objetivos 

do estudo. Neste caso foram somados os valores da escala Tipo Likert (1 “discordo 

plenamente” + 2 “discordo”) e rodados os testes novamente.  

Os resultados obtidos com o teste Qui-Quadrado indicaram que apenas duas 

associações negavam a hipótese nula, mostrando uma associação entre variáveis aceitável, as 

associações entre SCF e SFF e também entre SCG e SCF. No entanto apenas as associações 

entre as variáveis SCF e SFF foram demonstradas através do teste Qui-Quadrado, visto que as 

associações entre SGC e SCF obtiveram um resultado bastante satisfatório na análise de 

correlação de Pearson, o que fez a pesquisadora decidir por analisá-las a partir deste resultado. 

As associações entre SGC (1 item) e SGF (1 item) não negaram a hipótese, não mostrando 

uma associação entre variáveis aceitável. 

As três associações com resultados aceitáveis entre SCF (4 itens) e SFF (4 itens) são 

mostradas pelos quadros a seguir: 
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Cliente Funcionário Teste de 
correlação 

Escala Tipo Likert 

N % N % 
Discordo plenamente + 

discordo 9 90,0 1 10,0 

Nem concordo nem discordo 5 29,4 12 70,6 
Concordo 39 53,4 34 46,6 

Concordo plenamente 72 62,1 44 37,9 

p-valor 0.010 

Quadro 18 (4) – Teste Qui-Quadrado SCF1 x SFF1 
Fonte: banco de dados da dissertação (2005) 

Percebe-se que, ao se rejeitar a hipótese nula de independência, a variável dicotômica 

de SCF1 e SFF1 são dependentes. Assim, pode-se afirmar que os clientes da amostra são 

influenciados pela rapidez, eficiência e competência dos funcionários (62,1%), ou seja, se o 

encontro resultar em uma experiência positiva o cliente irá perceber este funcionário como 

tendo estas qualidades, se o encontro resultar em uma experiência negativa, o funcionário 

mostrar vagareza em responder às suas inquietações, o cliente irá percebê-lo como relapso e 

ineficiente e provavelmente não ficará satisfeito o seu serviço. 

Semelhante resultado de dependência é observado no quadro 19 (4) com a variável 

SCF3 e SFF3. Foi possível observar que quando o cliente percebe que o funcionário lhe trata 

de forma personalizada, ele provavelmente irá ficar satisfeito com o seu serviço (67,7%), 

entretanto se ele perceber que seus problemas estão sendo negligenciados, ele provavelmente 

ficará insatisfeito com o funcionário e por conseqüência com a agência de viagem. 

 
Cliente Funcionário Teste de 

correlação 
Escala Tipo Likert 

N % N % 
Discordo plenamente + 

discordo 10 62,5 6 37,5 

Nem concordo nem discordo 6 20,7 23 79,3 
Concordo 25 53,2 22 46,8 

Concordo plenamente 84 67,7 40 32,3 

p-valor 0,000 

Quadro 19 (4) – Teste Qui-Quadrado SCF3 x SFF3 
Fonte: banco de dados da dissertação (2005) 
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Foi possível observar uma relação de dependência entre as variáveis SCF2 e SFF2 

mostradas no quadro abaixo, entretanto 25,0% das caselas apresentaram valor esperado 

abaixo de 0,05, fazendo com que esta associação não passasse na suposição do teste.  

Cliente Funcionário Teste de 
correlação 

Escala Tipo Likert 

N % N % 
Discordo plenamente + 

discordo 4 80,0 1 20,0 

Nem concordo nem discordo 3 16,7 15 83,3 
Concordo 21 42,9 28 57,1 

Concordo plenamente 97 67,4 47 32,6 

p-valor 0,000 

Quadro 20 (4) – Teste Qui-Quadrado SCF2 x SFF2 
Fonte: banco de dados da dissertação (2005) 

Entretanto, analisando-se o gráfico desta associação, pode-se perceber que ela possui 

uma correlação, ou seja, os clientes percebem quando os funcionários o tratam com amizade e 

simpatia, sentindo-se bem com este tratamento. Caso o funcionário não demonstre simpatia 

ou cortesia neste atendimento, o cliente poderá sentir-se destratado e avaliar de forma 

negativa esta relação.  

Os funcionários desta agência são simpáticos e amigáveis
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Gráfico 9 (4) – Associação entre SCF2 x SFF2 
Fonte: banco de dados da dissertação (2005) 
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Análise de correlação de Pearson 

A análise de correlação é um modelo estatístico multivariado que procura facilitar o 

estudo das inter-relações entre blocos de variáveis dependentes e independentes (HAIR et al., 

1998). Ela enfoca as relações entre dois conjuntos de variáveis: determina se os conjuntos são 

independentes entre si ou identifica a magnitude da relação de dependência que possa existir 

entre os dois (AAKER; KUMA; DAY, 2001). 

Segundo Mallhotra (2001), a estatística mais utilizada para se avaliar a intensidade de 

associação entre duas variáveis métricas é a análise de correlação de Pearson. A covariância 

mede o grau de relacionamento entre as variáveis e pode ser tanto positiva como negativa, 

variando entre -1,0 e + 1,0. Desta forma a covariância irá identificar uma relação sistemática 

entre duas variáveis, em que a modificação em uma delas acarretará em uma modificação 

correspondente na outra. 

Nesta etapa a pesquisadora buscou avaliar todas as possíveis correlações já analisadas 

através do teste Qi-Quadrado. Como já era esperado, a associação entre SCG e SGF também 

não foi confirmada através da análise de correlação, não apresentando quaisquer grau de 

relacionamento aceitável entre estas variáveis.  

O mesmo resultado insatisfatório foi encontrado na maioria das associações 

observadas entre as variáveis SCF e SFF. Entretanto foi possível verificar, em um único par, 

um grau de relacionamento como mostrado no quadro 21 (4) abaixo. A única correlação 

encontrada por Spinelli e Canavos em seus estudos no setor de hospitalidade do ano 2000 

(SCF4 e SFF4), não foi observada nesta amostra. 

O par construído através das variáveis SCF1 e SFF3, mesmo que apresentando um 

valor abaixo do satisfatório, pode indicar uma relação entre a forma personalizada de se tratar 

um cliente e a sua percepção deste serviço como o trabalho de um funcionário competente e 
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eficiente, e vice-versa. Esta análise avalia os diferentes pontos de vistas entre funcionários e 

clientes em relação aos serviços prestados pelos funcionários. 

Satisfação do cliente com os serviços prestados pelos funcionários 
 

 SCF1 SCF2 SCF3 FCF4 

SFF1 - - 0,222 - 

SFF2 - - - - 

SFF3 - - - - 
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SFF4 - - - - 

Quadro 21 (4) – Análise de correlação SCF x SFF 
Fonte: análise do banco de dados da dissertação (2005). 

A única análise de correlação que mostrou resultados considerados satisfatório foi a 

que avaliou os relacionamentos existentes entre a satisfação geral do cliente e a satisfação do 

cliente com os serviços prestados pelos funcionários das agências de viagens, como já havia 

sido dito anteriormente. O Quadro 22 (4) abaixo mostra os resultados obtidos através da 

análise de correlação entre (SCG 1 item) e (SCF 4 itens). 

Satisfação do cliente com os serviços prestados pelos funcionários 

 SCF1 SCF2 SCF3 FCF4 

 Sa
tis
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SCG 0,766 0,712 0,687 0,690 

 
Quadro 22 (4) – Análise de correlação SCG x SCF 
Fonte: análise do banco de dados da dissertação (2005). 

Os resultados observados indicam uma correlação, entre todas as variáveis, de valor 

próximo a 1,0. Isto significa que a satisfação geral do cliente de agência de viagens está 

intimamente associado à sua satisfação com o trabalho prestado pelos funcionários destas 
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agências. Como os coeficientes encontrados foram positivos isto indica ainda que esta 

correlação é positiva, ou seja, quanto maior a satisfação com os serviços prestados pelos 

funcionários, maior será a satisfação geral dos clientes, e vice-versa. 

Este dado indica que os funcionários exercem um papel importante na satisfação dos 

clientes de um modo geral, ou seja, eles influenciam na construção desta satisfação. 

Entretanto, devido às outras análises não terem apresentado resultados satisfatórios, não se 

pode afirmar que os funcionários terão, uma maior ou menor, influencia, na satisfação dos 

clientes, caso encontrem-se satisfeitos com o seu trabalho.  

Mesmo não comprovando estatisticamente a relação de um cliente satisfeito e um 

funcionário satisfeito, os dados obtidos nestas análises podem afirmar inicialmente que existe 

um efeito espelho entre a satisfação do cliente e a satisfação do funcionário, ainda que uma 

relação de causa e efeito não possa ser comprovada (HESKETT et al., 1998). 

 

 

Figura 6 (4) – Resultado da relação espelho da satisfação de clientes e funcionários 
Fonte: análise dos dados da dissertação (2005) 

O que se pode afirmar, no entanto, é que os encontros positivos que acontecem nas 

agências de viagens, entre clientes e funcionários de linha de frente, são produzidos por uma 

variedade de fatores relacionados aos recursos humanos, e que mesmo os funcionários 

Alto índice de satisfação com o  Alto índice da satisfação com os  
trabalho. funcionários.  

Atendimento personalizado Percepção de funcionários 
eficientes e competentes. 

Possibilidade de treinamento   Confiança nos funcionários 
 

Maior eficiência  Recomendação à familiares 
 

Bom desempenho   Percepção de qualidade no serviço 
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estando insatisfeitos com o seu trabalho, isto pode não interferir no seu relacionamento com o 

cliente e na percepção destes em relação à qualidade do serviço oferecido. 

O próximo capítulo compreende as conclusões resultantes da análise dos dados 

coletados nesta dissertação. 
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5 Conclusões 

A atividade turística está enfrentando um mercado turbulento, resultado da 

concorrência entre agências de viagens e a entrada de novas tecnologias, como é o caso da 

internet. A eficiência deste setor se traduz na busca da satisfação de uma demanda exigente, 

com experiência anteriores de viagens e desejosa de satisfazer necessidade não apenas 

funcionais, mas também vivenciais e simbólicas.  

Para atender ao objetivo de identificar uma relação entre a satisfação do funcionário e 

a satisfação dos clientes das agências de viagens, adotou-se uma metodologia que combinou 

metodologias exploratórias e descritivas. Na fase exploratória foi realizada uma revisão de 

literatura enquanto que na faze descritiva, foram utilizados métodos estatísticos como análise 

de freqüência e média, coeficiente alfa, análise fatorial e análise de correlação, com dados 

gerados através da aplicação de dois questionários. 

O primeiro objetivo específico proposto foi mensurar o nível de satisfação dos 

funcionários de linha de frente das agências de viagem em relação ao seu trabalho. Assim, 

foram avaliadas as respostada dadas à escala de satisfação dos funcionários com as práticas e 

políticas de recursos humanos, em relação à 21º questão da escala (GUEIROS E OLIVEIRA, 

2002;2004). O resultado encontrado mostra que 85,7% dos funcionários afirmam estar 

satisfeitos com o seu trabalho. Este fato pode ser reflexo da utilização de pesquisas de 

satisfação dos funcionários praticadas pelas agências de viagens, como visto anteriormente. 

O segundo objetivo proposto nesta dissertação foi o de identificar quais fatores das 

políticas e práticas de recursos humanos, utilizados pelas agências de viagem, mais 

contribuem para a satisfação dos funcionários, cuja resposta também esteve associada à escala 

adaptada por  Gueiros e Oliveira (2002; 2004). 
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Foi observado que os itens referentes à remuneração, seguido dos itens referentes ao 

treinamento, foram os que mais explicaram a satisfação dos funcionários desta amostra. A 

análise fatorial desta escala gerou seis fatores. O primeiro deles, denominado de sistemas de 

remuneração, agrupou 5 itens referentes à comissão e salário. O segundo fator foi composto 

por 4 itens referente a treinamento e teste de seleção. Estes dois fatores juntos explicaram 

48,7% da escala de satisfação com práticas e políticas de recursos humanos. 

O terceiro fator da escala agrupou 4 itens referentes à comunicação, empowerment e 

satisfação com o trabalho. O quarto fator agrupou 2 itens referentes aos aspectos tangíveis. O 

quinto e o sexto fator agruparam 1 único item cada, referente à comunicação e à seleção, 

respectivamente. 

De acordo com estes dados, a recompensa aparece como um meio poderoso de 

satisfação de funcionários. Estas recompensas podem ser extrínsecas (salário), ou intrínsecas, 

como gostar do próprio trabalho, crescer profissionalmente através de treinamentos ou ser 

reconhecido por colegas e superiores.  

O terceiro objetivo específico deste estudo, compreendeu mensurar a qualidade 

percebida pelos clientes das agências de viagem em relação ao serviço prestado pelas 

agencias, através do modelo SERVPERF. Para atender a este objetivo foi feita uma análise 

fatorial da escala qualidade percebida através do SERVPERF (CRONIN E TAYLOR, 1992). 

A análise fatorial desta escala gerou cinco fatores como era esperado, entretanto não 

foi identificada, nesta amostra, uma percepção consonante, em relação às dimensões da 

escala, que originalmente correspondem a Tangibilidade, Confiabilidade, Receptividade, 

Segurança/Garantia e Empatia. 

O primeiro fator agrupou oito itens relativos à receptividade, confiabilidade, segurança 

e empatia, sendo a única dimensão significativa para explicar a influência da qualidade 

percebida na satisfação dos clientes. Vale ressaltar que os itens que obtiveram maior carga 
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estão relacionados com a confiabilidade nos funcionários e na agência de viagem. Este fator 

pode indicar que os clientes percebem a confiança como um importante elemento de 

diferenciação entre as diversas agências de viagens do mercado. Esta idéia encontra respaldo 

em Zeithalm et al. (2003), que diz que todas as cinco dimensões da qualidade em serviço 

podem ser diretamente influenciadas pelos funcionários, principalmente a dimensão 

confiabilidade. 

Ainda sobre o primeiro fator, percebe-se que itens relacionados a tangibilidade não 

fizeram parte dele, o que chama a atenção uma vez que equipamentos modernos, instalações 

confortávies e de elevado padrão estético são exigíveis dessas empresas pelo próprio órgão 

regulador da atividade no país, a EMBRATUR, quando da solicitação de registro junto a esta 

entidade, pelas agências que querem exercer legalmente a sua função. 

O segundo fator agregou 4 itens relativos à tangibilidade. O terceiro fator agregou 3 

itens relativos à empatia e confiabilidade. Este fator foi composto por três afirmações duais, 

ou seja, que eram afirmações negativas. 

O quarto fator foi composto por 2 itens também relacionadas à empatia e 

confiabilidade. O quinto e último fator foi composto por apenas 1 item relativo à 

confiabilidade. 

O quarto objetivo específico desta dissertação compreendeu mensurar o nível de 

satisfação dos clientes das agências de viagem em relação ao serviço prestado por 

funcionários de linha de frente. Para atender a este objetivo foi feita uma análise descritiva da 

escala satisfação do cliente com os funcionários (SPINELLI E CANAVOS, 2002). Os 

resultados obtidos indicaram um alto grau de satisfação dos clientes em relação ao trabalho 

dos funcionários, obtendo uma média geral de 4,50. Esta média está muito próxima das 

médias de cada um dos quatro itens avaliados, o que demonstra que todos eles são 

responsáveis pela satisfação do cliente. O maior grau de concordância, no entanto, ficou com 
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o item que identifica os funcionários da agência como simpáticos e amigáveis (94,4%), sendo 

seguido do item que identificou os funcionários como prestativos em relação às necessidades 

dos clientes, com 92% de concordância. 

O último objetivo específico deste estudo buscou verificar a associação existente entre 

a satisfação de funcionários e clientes das agências de viagem. Para este objetivo foi 

novamente utilizada a escala da satisfação do cliente (Oliver, 1997), a escala de satisfação 

com os funcionários e a escala de satisfação dos funcionários com as práticas e políticas de 

RH (apenas o item 21), desta vez para a realização de análises de correlação. 

Os resultados obtidos através do teste Qui-Quadrado e da análise de correlação de 

Pearson, não indicaram qualquer associação entre os construtos satisfação do funcionário e 

satisfação do cliente das agências de viagens. Entretanto alguns dados relevantes para este 

estudo foram encontrados: 

� No teste Qui-Quadrado foi possível verificar algumas associações na escala de 

satisfação com os funcionários. Foram encontradas associações entre os pares SCF1 e 

SFF1 (“os funcionários dest a agência são rápidos, eficiente e competentes” e “os 

funcionários desta agência são rápidos, eficiente e competentes no atendimento ao 

cliente”) e entre os pares SCF3 e SFF3 (“os funcionários desta agência lhe tratam de 

forma personalizada” e “os funcioná rios desta agência tratam os clientes de forma 

personalizada”). Os pares SCF2 e SFF2 (“os funcionários desta agência são simpáticos 

e amigáveis” e “os funcionários desta agência são amigáveis e entusiasmados quando 

tratam os clientes”) não passaram na hipó tese do teste, entretanto o seu gráfico indica 

que uma associação entre estas variáveis pode ser considerada. A única associação não 

encontrada foi entre os pares SFC4 e SFF4 (“os funcionários desta agência foram 

prestativos em relação às suas necessidades” e “os funcionários desta agência são 

responsáveis por satisfazer as necessidades dos clientes”), o que vai de encontro aos 
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estudos de Spinelli e Canavos (2000), visto que esta associação foi a única encontrada 

em suas pesquisas. Este fato pode ter acontecido devido à amostra pesquisada neste 

estudo ser diferente do estudo original que foi o setor de hospitalidade; 

� Na análise de correlação de Pearson, foi possível observar uma forte associação entre 

os construtos satisfação dos clientes e satisfação com os funcionários. Os resultados 

obtidos através desta análise, indicaram que a satisfação dos clientes das agências de 

viagens estão fortemente correlacionados com a percepção que estes fazem de seus 

encontros com os funcionários de contato. Foi possível identificar correlações 

positivas entre todos os pares possíveis, o que indica ainda que quanto maior a 

satisfação com os serviços prestados pelos funcionários, maior será a satisfação geral 

dos clientes, e vice-versa. 

De acordo com os resultados destas análises, pode-se dizer que a satisfação dos 

clientes das agências de viagens é conseqüência de uma série de fatores relacionados com a 

relação face a face entre eles e os funcionários, que além dar suporte técnico e pessoal 

necessário para a conclusão da venda turística, ainda transmitem credibilidade através de seu 

comportamento amigável e atendimento personalizado.  

Conclui-se, portanto que existem evidências de que funcionários satisfeitos geram 

clientes satisfeitos (e clientes satisfeitos podem por sua vez reforçar a satisfação dos 

funcionários na realização de suas tarefas), mesmo não sendo possível identificar de forma 

consistente qual o grau de relação existente entre estes dois construtos neste estudo, o que 

certamente é um tema interessante para se seguir investigando em pesquisas futuras. 
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6 Limitações, contribuições e sugestões 

Nesta etapa são apresentadas as principais limitações do estudo, assim como as suas 

contribuições para a academia e o setor turístico, além de sugestões para pesquisas que 

queiram dar continuidade à temática aqui abordada. 

 

 

6.1 Limitações da dissertação 

Este estudo apresenta limitações, conforme apontado a seguir: 

� Os resultados encontrados nesta pesquisa não podem ser generalizados devido ao tipo 

de amostra adotada. 

� A autora não conseguiu o apoio dos empresários de agências de viagens, que poderiam 

ter facilitado o encontro da pesquisadora com os funcionários das agências de viagens 

pesquisadas. 

� O instrumento de coleta de dados aqui utilizado junto aos clientes, não revelou as 

dimensões esperadas o que sugere que se realizem estudos adicionais para a 

adequação desta escala à realidade turística ou que se utilize o modelo SERVQUAL. 

� Mesmo com o crescimento do campo teórico brasileiro sobre os recursos humanos nas 

empresas turísticas, a maior parte da literatura revisada nesta dissertação pertence a 

um número reduzido de autores que investigam o setor de hospitalidade e não de 

agências de viagens. 
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6.2 Contribuições da dissertação 

Esta dissertação apresenta algumas contribuições para as áreas de recursos humanos e 

marketing, especialmente nos seguintes aspectos: 

� O estudo demonstrou que os funcionários das agências de viagens representam um 

papel importante na criação da satisfação dos clientes destas empresas. Esta então é 

uma oportunidade para que os gestores das agências desenvolvam melhores práticas e 

políticas de RH, que promovam a satisfação dos funcionários. Como as pesquisas de 

satisfação dos funcionários nas agências de viagens ainda não são muito utilizadas, 

sugere-se que esta prática seja levada mais a sério, pois a empresa pode através dela 

identificar o que mais motiva o seu funcionário. 

� Os resultados encontrados demonstram a necessidade das agências de viagens em 

observarem que tipo de atitude, da empresa e funcionários, pode despertar a confiança 

dos clientes. Na amostra, a confiança em funcionários e na agência foi considerado 

pelos clientes como o fator mais importante para a compra de serviços turísticos, e 

atitudes positivas podem solidificar um relação de confiança entre clientes e agência. 

� A pouca utilização de pesquisas de satisfação junto à clientes de agências de viagens, 

sugere uma maior atenção a esta ferramenta, visto que as empresas podem estar 

perdendo informações importantes não solicitando feedback, como por exemplo o que 

ocasionou a insatisfação dos clientes que simplesmente deixaram de voltar à agência. 

�  Para o meio acadêmico, considera-se que o estudo contribui ao verificar a influência 

dos funcionários, na satisfação dos clientes em suas comprar em agências de viagens. 

Ainda são necessários diversos estudos para investigar a relação entre satisfação de 

funcionários e clientes que não pôde ser comprovada nesta dissertação. 
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6.3 Sugestões para estudos futuros 

Uma vez que a literatura científica apresenta pequena quantidade de trabalhos 

produzidos nas áreas de RH e Marketing, sobre a satisfação voltada para o funcionário e o 

consumidor de produtos turísticos, e tomando como base a pesquisa em questão, é possível 

sugerir alguns desdobramentos para o tema abordado: 

� A replicação dos questionários utilizados na presente pesquisa em uma única agência 

de viagens e seus clientes, em diferentes setores (emissivo e receptivo); 

� A realização deste estudo de forma longitudinal para a comparação de resultados; 

� Investigar o papel da emoção e do risco percebido no processo de escolha de uma 

agência de viagens e de formação de satisfação dos clientes; 

� Relacionar o construto satisfação com os funcionários com outros aspectos do 

marketing, como recuperação do serviço e lealdade; 

� Tentar utilizar outra estratégia de pesquisa para encontrar um índice de correlação 

entre a satisfação de cliente e de funcionários, possivelmente através de uma etapa 

qualitativa (entrevistas e observação). 
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APÊNDICE A – Instrumento de coleta de dados 
(Cliente) 

 

Este questionário faz parte de uma pesquisa que busca melhor compreender a 
satisfação do cliente com os serviços de agências de viagens por ele utilizado. Com base nas 
escalas apresentadas a seguir, por favor, avalie cada um dos itens abaixo relacionados, 
escolhendo um número que expresse a sua opinião. Não há resposta certa ou errada, o que 
importa é a sua opinião sobre os itens apresentados. 

 

BLOCO I  - Em relação ao serviço prestado pela agência de viagem 

 

1. A agência de viagem tem equipamento moderno   
2. As instalações da agência são atraentes   
3. A aparência das instalações da agência condiz com o tipo de serviço oferecido   
4. As vestimentas dos funcionários e seu asseio são adequados   
5. A agência cumpre com os prazos estabelecidos   
6. A agência não informa exatamente quando os serviços serão prestados  
(Ex.: horários de vôos e inícios de excursões) 

  

7. A agência é confiável   
8. A agência não responde rapidamente às cotações que eu solicito   
9. A agência mantém seus arquivos em dia (tarifários de pacotes, dados de clientes e etc)   
10. A agência fornece seu serviço no momento em que promete fazê-lo   
11. A agência procura resolver o problema do cliente   
12. Os clientes da agência podem confiar nos funcionários que lhes atendem   
13.. A agência trabalha em horário conveniente   
14.  A agência presta informações exatas sobre os serviços oferecidos   
15. Os clientes se sentem seguros em suas transações com os funcionários   
16. Os funcionários recebem apoio adequado da agencia para fazerem seu trabalho   
17. A agência conta com funcionários bem treinados   
18. A agência não dá atenção pessoal ao cliente   
19. Os interesses dos clientes não são uma prioridade para a agência   
20. A agência oferece todos os serviços necessários para a execução de sua viagem  
21. A agência me contatou para saber se eu estava satisfeito com o serviço prestado  

22. O preço pago estava de acordo com o serviço oferecido pela agência   

 

1__________2__________3__________4__________5__________6__________7 

Discordo           Nem Concordo        Concordo 
Plenamente  Nem discordo     Plenamente 
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BLOCO II – Em relação à satisfação geral com o serviço da agência 

 
1. Estou satisfeito com os serviços desta agência   
2. No futuro eu voltaria a utilizar os serviços desta agência   
3. Eu recomendaria esta agência a meus amigos e familiares   

 

BLOCO III – Em relação os funcionários da agência 

 
1. Os funcionários desta agência são rápidos, eficientes e competentes.   
2. Os funcionários desta agência são simpáticos e amigáveis   
3. Os funcionários desta agência lhe trataram de forma personalizada  
4. Os funcionários desta agência foram prestativos em relação as suas necessidades  

 

BLOCO IV – Dados demográficos do respondente  

IDADE   ESCOLARIDADE   SEXO   
1. De 18 a 25 anos   1. 1º Grau   1. Masculino   
2. De 26 a 35 anos   2. 2º Grau   2. Feminino   
3. De 36 a 45 anos   3. Superior     
4. De 46 a 55 anos   4. Pós-graduação     
5. De 56 a 65 anos       
6. De 66 anos ou mais       
      

RENDA FAMILIAR ESTADO CIVIL 
CIDADE EM QUE 

RESIDE/ (UF) 
1. De 1 a 3 salários mínimos/mês   1. Casado      

2. De 4 a 7 salários mínimos/mês   2. Solteiro     

3. De 8 a 11 salários mínimos/mês   3. Viúvo     

4. 12 ou mais salários mínimos/mês  4. Divorciado    

   5. Outro     
 

1. De que agência de viagem você utiliza os serviços? __________________________ 

2. Esta agência fez alguma pesquisa de satisfação com o(a) sr.(a)? Sim ___   Não___ 

1__________2__________3__________4__________5__________6__________7 

Discordo   Nem Concordo        Concordo 
Plenamente  Nem discordo     Plenamente 

1_______________2______________3_______________4________________5 

Discordo      Nem   Concordo     Concordo 
Plenamente          Nem    Discordo     Plenamente 
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 APÊNDICE B – Instrumento de coleta de dados 
(Funcionário) 

 

Este questionário faz parte de uma pesquisa que busca melhor compreender a 
satisfação do funcionário (emissor) das agências de viagem de Recife com o seu trabalho. 
Com base nas escalas apresentadas a seguir, por favor, indique como você se sente em relação 
a cada um dos itens abaixo relacionados. Não há resposta certa ou errada, o que importa é a 
sua opinião sobre os itens apresentados. 

 

BLOCO I – Satisfação com o seu trabalho na agência de viagem 

 

1. Forma como você foi chamado para trabalhar nesta agência  
2. Testes que foram realizados para você ser escolhido para trabalhar nesta agência  
3. Qualidade do treinamento  
4. Freqüência do treinamento   
5. Aplicação dos conhecimentos adquiridos através do treinamento  
6. Oportunidade de participar de Fantours  
7. Forma como seu desempenho no trabalho é avaliado   
8. Remuneração recebida em relação às atividades executadas   
9. Remuneração recebida em relação à que outras agências oferecem   
10. Benefícios (vale refeição, transporte e etc) recebidos em relação aos que outras agências 
oferecem  
11. Comissão do emissor em relação à que outras agências repassam  
12. Oportunidade de crescimento para outros cargos mais elevados, que envolvam maiores 
responsabilidades   
13. Transparência das informações (comunicação são claras dentro da agência; todos sabem o 
que acontece)   
14. Oportunidade de expressar a sua opinião sobre os assuntos da agência  
15. Ambiente físico da agência (condições de trabalho em termos de instalações)   
16. Equipamentos disponíveis para a execução do trabalho  
17. Relacionamento com os colegas   
18. Relacionamento com as chefias   
19. Reconhecimento do trabalho através de incentivos não-financeiros (eleição de funcionário 
do mês e outros)  
20. Liberdade para tomar decisões em relação ao trabalho exercido   
21. Satisfação com o trabalho exercido  
22. Contribuição do seu trabalho para o sucesso da agência   

 

1__________2__________3__________4_________5__________6__________7 

Insatisfeito                         Indiferente               Muito 
Satisfeito 
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BLOCO II – Em relação ao trabalho dos funcionários desta agência 

 

BLOCO III – Dados demográficos do respondente 

IDADE   ESCOLARIDADE   SEXO   
1. De 18 a 25 anos   1. 1º Grau   1. Masculino   
2. De 26 a 35 anos   2. 2º Grau   2. Feminino   
3. De 36 a 45 anos   3. Superior     
4. De 46 a 55 anos   4. Pós-graduação     
5. De 56 a 65 anos       
6. De 66 anos ou mais       
      

RENDA FAMILIAR ESTADO CIVIL 
1. De 1 a 3 salários mínimos/mês   1. Casado   
2. De 4 a 7 salários mínimos/mês   2. Solteiro   
3. De 8 a 11 salários mínimos/mês   3. Viúvo   
4. 12 ou mais salários mínimos/mês  4. Divorciado  

   5. Outro   
 

BLOCO IV – Em relação à agência 

1 Em que agência de viagem você trabalha? _________________________________ 

2 Esta agência avalia a satisfação de seus funcionários? Sim ____ Não ____ 

 

1. Os funcionários desta agência são rápidos, eficientes e competentes no atendimento ao 
cliente.   
2. Os funcionários são amigáveis, entusiasmados quando tratam os clientes.   
3. Os funcionários desta agência tratam os clientes de forma personalizada.  
4. Os funcionários desta agência são responsáveis por satisfazer as necessidades dos clientes.   

1______________2______________3_____________4______________5 

Discordo                   Nem Concordo       Concordo         
Plenamente                     Nem discordo        Plenamente 


