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Introdução 

 

 Neste trabalho aborda-se as agências de viagens online, especificamente a eDreams. Sendo 

já muito tratada a expansão do mercado online do lado da oferta, optou-se agora por explorar o ponto 

de vista do consumidor e entender o que o leva a preferir, ou não, o mercado online. Assim, recorreu-

se a 95 inquéritos e a 20 entrevistas a consumidores de viagens. 

 Tendo em conta a importância crescente dos mercados virtuais, pretende-se com este 

trabalho avaliar as vantagens e desvantagens da oferta de viagens online e compreender como o 

consumidor vê o mercado online de viagens, a eDreams e os concorrentes. De acordo com estes 

objectivos, formula-se a pergunta de partida como: "o que leva os consumidores de viagens a 

preferirem (ou não) o mercado online?" com o subtópico "de que modo a expansão do mercado 

online de viagens está relacionada com a tendência para o empowerment do consumidor?". 

 Os conceitos a definir neste trabalho são os seguintes: e-commerce, e-marketing, e-

consumer, compra online, business-to-business (B2B), business-to-consumer (B2C) e empowerment. 

Para este trabalho vão ser considerados o B2B e o B2C, visto que são a área de actuação da 

eDreams. 

 Segundo Lindon et al. (2010: 672-673), o B2B desenvolveu-se nos anos 90 principalmente 

através de Electronic Data Interchange, ou EDI, que é a forma electrónica do B2B para trocar 

documentos (Jilovec, 2004: 9). O formato de comércio B2C, em 2004, estava ainda pouco 

desenvolvido devido à fraca oferta nas áreas de informática, viagens e artigos de lazer (Lindon et al., 

2010: 672-673). 

 O tema do marketing online é abordado num estudo comparativo com o marketing tradicional. 

Segura (2008), definiu as vantagens do marketing online para as organizações, para os 

consumidores e para a sociedade e, também, as desvantagens para os utilizadores deste negócio, 

em geral. A autora menciona também o impacto dos mercados virtuais no marketing e nos 

consumidores, com a sua investigação no impacto das novas formas de comércio na definição de 

consumidor e inter-relação destes nos modelos de marketing. Constantinides (2004), refere no seu 

artigo como atrair e conquistar estes consumidores num mercado tão competitivo como o online. 

Avança, de igual modo, com os factores que afectam o comportamento do e-consumer e como os e-

marketeers podem influenciar o processo de compra.  

 Um consumidor com poder tem acesso a informação e usa-a no mercado ao ser conhecedor, 

confiante e independente, o que lhe permite tomar decisões acertadas nos processos de compra 

(McGregor, 2005: 1-2). No entanto, com este empowerment surgiu uma questão nas empresas - 

como atingir estes consumidores para criar uma relação de compra-venda (idem, 2). Hofmeyr e 

Parton (2006: 8) falam no desafio comunicacional de construir a visão dos consumidores acerca das 

marcas, o que pode dissuadir da compra de uma marca concorrencial ou reforçar as compras na 

marca desejada (idem: 12). 

 Os mercados virtuais e a Internet têm ganho muita importância na sociedade contemporânea, 

havendo uma maior compra não só de artigos como também de viagens através desta plataforma. Os 

consumidores estão a substituir as lojas físicas pela conveniência das lojas online à medida que a 
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compra através deste canal se torna cada vez mais segura e mais popular. Um estudo efectuado pela 

empresa Nielsen evidencia que mais de 85% da população online mundial usou a Internet para fazer 

uma compra e mais de metade dos utilizadores são compradores regulares, comprando artigos online 

pelo menos uma vez por mês (The Nielsen Company, 2008: 1). Os consumidores compram online por 

acharem conveniente, por terem uma grande variedade de escolha de produtos e porque a Internet é 

um canal que permite encontrar preços mais baixos facilmente (Office of Fair Trading - OFT, 2007: 2). 

 Este trabalho encontra-se dividido em três capítulos principais. O primeiro capítulo refere-se à 

Contextualização Teórica e encontra-se divido em quatro subcapítulos principais que abordam dados 

acerca do Turismo (leis reguladoras e percentagens sobre companhias de viagens e evolução de 

destinos); informação sobre a empresa eDreams; informação acerca do Marketing Turístico (história 

do Turismo e o Turismo no e-commerce) e dados acerca do consumidor, tanto online como de 

Turismo. O segundo capítulo refere-se aos Objectivos e à Metodologia, explicando os objectivos 

deste estudo e a metodologia usada. O terceiro capítulo apresenta a Análise e Discussão dos dados 

obtidos através das entrevistas, dos acompanhamentos de compra e dos inquéritos a consumidores 

de viagens. As Conclusões do estudo fazem uma síntese da literatura revista na contextualização 

teórica do tema, apresentam os resultados obtidos na investigação, as limitações do trabalho e, 

também, sugestões a futuras investigações. 

As entrevistas e os inquéritos demonstraram a relevância atribuída pelos consumidores ao 

canal online, sendo o preço uma condicionante principal. Os consumidores da empresa eDreams 

revelaram-se, no geral, satisfeitos com os serviços e com o preço mas, no entanto, atribuíram maior 

importância à easyJet nos diversos factores de avaliação. 
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1. Contextualização Teórica 

 

1.1. Turismo em Números 

 

 O Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento explicita, no Decreto-Lei n.º 

191/2009 de 17 de Agosto, que actualmente, em Portugal, o turismo representa aproximadamente 

11% do PIB e emprega mais de 500 000 pessoas. O turismo tem não só capacidade de contribuir 

para melhorar a capacidade de vida do país mas também capacidade de contribuir para "a 

progressão da coesão territorial e identidade nacional, através da promoção do desenvolvimento 

sustentável em termos ambientais, económicos e sociais". 

 Este Decreto-Lei define turismo como "o movimento temporário de pessoas para destinos 

distintos da sua residência habitual, por motivos de lazer, negócios ou outros, bem como as 

actividades económicas geradas e as facilidades criadas para satisfazer as suas necessidades". 

 Horner e Swarbrooke (2007: 51) explicitam o turismo como produto, categorizando-o da 

seguinte forma: 

1. o produto é complexo e multi-facetado porque: 

a. tem elementos tangíveis (como, por exemplo, camas de hotel e comida) e elementos 

não tangíveis (como, por exemplo, o serviço ao cliente); 

b. pode variar de um simples estadia de uma noite no hotel a uma viagem 

personalizada de oito dias num percurso à volta do mundo. 

 

 Segundo Gonçalves (2009), na Europa as linhas aéreas de low-cost tiveram um grande 

crescimento desde a década de 90. A quota de mercado das agências de viagens low-cost tem 

aumentado rapidamente e a capacidade de lugares low-cost cresceu 22% em 2007, enquanto que a 

capacidade de lugares das agências não low-cost cresceu apenas 3,2%
1
. Este aumento resultou 

numa quota de mercado de 35% no final de 2007. Button et al. (2010: 253) afirmam que não há uma 

definição específica para linhas aéreas low-cost sendo que, geralmente, estas linhas aéreas são 

referidas como low-cost devido ao facto de terem preços mais baixos que as linhas aéreas 

tradicionais. 

 A Internet é um canal potencialmente low cost que atinge os consumidores 24 horas por dia, 

em qualquer lugar. Podem recolher-se os dados da sua interacção para melhorar a publicidade e a 

venda, reduzindo os custos operacionais. A Internet permite que os consumidores procurem 

informação sobre preços e produtos, o que lhes possibilita identificarem qual o melhor negócio - tanto 

on como offline (Clemons; et al., 1998: 1). 

 Segundo a Internet & Mobille Association of India (IAMAI) (2007: 18), as companhias aéreas 

são o maior sub-segmento no mercado de viagens online. Consistem em 80% da indústria de 

viagens: as agências de viagens online são um ponto de contacto com a Internet e permitem que os 

consumidores procurem os voos e as taxas que queiram (Clemons; et al., 2002: 535). A Internet 

                                                           
1
 Tabela com valores anuais disponível nos anexos (tabela 1), na página 47. 
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oferece o potencial ao mercado turístico para fazer chegar serviços de informação e de booking a um 

grande número de turistas, a um preço relativamente mínimo, e fornece também um canal de 

comunicação entre os fornecedores, os intermediários e os consumidores (Kim, 2004: 1). 

 De acordo com este autor, estima-se que, em 2012, as agências de viagens low-cost terão 

aproximadamente 50% da capacidade total de lugares com um mercado de 1 bilião de lugares por 

ano. Estes dados indicam que a quota de mercado, em comparação com o ano 2007, ainda crescerá 

aproximadamente 15%. 

 Portugal é o 12º maior mercado de agências de viagens low-cost na Europa, com uma 

capacidade de 3,8 milhões de lugares, e o número de agências low-cost tem vindo a expandir 

rapidamente. Os aeroportos responsáveis pelo crescimento de 43,1% na capacidade de lugares, em 

2007, são  Lisboa, Porto, Madeira e Faro, com uma quota de mercado considerável. O aeroporto de 

Faro contém a maior quota de mercado, com 65,3%
2
. 

  O Anuário de Tráfego ANA - Aeroportos de Portugal mostra que, na Europa, as taxas de 

crescimento das viagens low-cost têm sido claras entre 2002 e 2007, havendo no entanto um 

desaceleramento do crescimento em 2008
3
 (ANA, 2008: 12-13). 

 O mesmo Anuário (ANA, 2008: 31) demonstra a evolução de novos destinos de 2006 a 2008, 

nos seus diferentes aeroportos
4
 sendo que, no total, entre 2006 e 2008, surgiram 22 novos destinos 

nos vários aeroportos. Faz também referência à evolução de passageiros por segmento, de 2003 a 

2008
5
 (idem: 33), havendo apenas uma percentagem de 9,8 em termos de low-cost em 2003 e, em 

2008, passando a 31,4%. O segmento tradicional sofreu um decréscimo, de 15,8% em 2003 para 

8,8% em 2008. 

  

1.2. Empresa eDreams 

 
 A eDreams foi fundada em Março de 1999, no Silicon Valley por Javier Pérez-Tenessa e 

James Hare, com o apoio de grupos de investidores externos europeus e americanos. Sem este 

apoio inicial das maiores sociedades investidoras europeias e dos Estados Unidos, como a Apax 

Partners, Atlas Venture, BSCH, Doll Capital Management (DCM), Net Partners e 3I, a eDreams não 

teria sido capaz de levar a cabo a sua missão: conseguir encontrar as férias ideais para cada um dos 

clientes.  

 Em Julho de 1999, a empresa ficou entre as dez melhores no ranking de empresas europeias 

concentradas no Business-to-Consumer (B2C) e no 26º lugar do ranking das 100 melhores empresas 

de comércio electrónico da Europa. 

 Em Março de 2003, a eDreams adquiriu a empresa italiana www.travelonline.it e passou a 

ocupar o primeiro lugar nas agências de viagem online em Itália, para além de ser a empresa líder 

deste ramo no Sul da Europa. 

                                                           
2
 Dados na tabela 2 nos anexos, na página 47. 

3
 Gráfico com evolução nos anexos (gráfico 1), página 44 .  

4
 Tabela ilustrativa nos anexos (tabela 3), página 47. 

5
 Gráfico ilustrativo nos anexos (gráfico 2), página 44. 
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 Em 2006, teve uma quota de mercado de 31,5% no sector de agências de viagens online 

(relativamente à quantidade de passagens vendidas até Dezembro desse ano). A empresa tem 

também o apoio da TA Associates, empresa líder de Private Equity nos EUA e na Europa que, em 

Outubro do mesmo ano, adquiriu a eDreams por um valor de 153 milhões de euros. 

 A eDreams é um portal de viagens online, com sede em Barcelona, em Espanha, e com filial 

em Milão, Itália. Tem vindo a ter um crescimento superior ao de qualquer outra empresa de comércio 

electrónico de viagens na Europa, apresentando a maior selecção e os melhores preços do mercado 

em voos, hotéis e pacotes de férias nos domínios web dos países onde existe.  

 Os seus serviços são oferecidos de forma online, vendendo produtos e serviços turísticos nos 

mercados de voos, hotéis e pacotes de férias, através da sua página na Internet, disponível em vários 

idiomas: português, espanhol, inglês, francês e italiano. Em Portugal, os clientes da eDreams podem 

decidir entre comprar as suas viagens online em www.edreams.pt, ou por telefone, contactando o call 

center da companhia: 707 782 829. A empresa afirma que mais de seis milhões de clientes 

adquiriram os seus pacotes de férias, hotéis e voos na eDreams desde que a companhia iniciou as 

suas actividades. 

 A empresa tem duas grandes áreas de actividade: funciona não só com agências de viagens, 

como também fornece serviços integrais de marketing online e publicidade, actuando como suporte 

de campanhas publicitárias para clientes corporativos directos e agências de média. 

 Actualmente, a eDreams ocupa o primeiro lugar no ranking de audiência do sector de viagens 

online, segundo Nielsen//NetRatings
6
, e é a líder das vendas de voos no sector das viagens online de 

Espanha e de Itália. 

 

1.3. Marketing Turístico 

1.3.1. História do Marketing Turístico 

 Castelli (1984) explicita o aparecimento do marketing turístico a partir da necessidade de 

produzir em massa para um consumo em massa. A importância inerente a este sector deve-se ao 

facto de ter resolvido os problemas em termos dos gostos, das necessidades dos clientes e dos 

escoamentos dos produtos. A razão pela qual o marketing turístico não se desenvolveu 

simultaneamente com o marketing de outros produtos deve-se inteiramente à natureza do Homem e 

da sua necessidade em hierarquizar as suas prioridades. 

 A evolução da distribuição turística deu-se na década de 1950, sendo que dois factores-chave 

contribuíram para o seu desenvolvimento: 

 a aposta das entidades comerciais e financeiras no mercado do turismo; 

 a integração das empresas (procura de tornar os serviços mais competitivos, onde os 

diferentes sectores turísticos estavam desequilibrados - as agências de viagens tinham pouco 

capital, a aviação tinha muito capital e o sector hoteleiro tinha muito capital e amortização a 

longo prazo). 

 

                                                           
6
 A acreditar segundo  os dados do website da eDreams. 
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 Quando o sector de viagens se democratizou, as agências de viagens ganharam o seu 

espaço no mercado. Thomas Cook, em meados do século XIX, foi o pioneiro na criação da sua 

agência de viagens Thomas Cook and Son, que se expandiu da Inglaterra para o mundo inteiro. Ao 

organizar o congresso anti-alcóol na Inglaterra, 570 pessoas viajaram de comboio para assistir. Esta 

ideia de viagem deu origem ao mundo das viagens e, assim, a agências de viagens.  

 As agências expandiram como consequência do desenvolvimento dos meios de transporte e 

da crescente importância do lazer, que ganhou importância desde a revolução industrial. 

 

1.3.2. Turismo, E-commerce e Comunicação  

 O e-commerce é "toda a actividade de compra e venda realizada com o auxílio de recursos 

electrónicos" (Nakamura, 2001: 31). A venda em si tem três fases: a pré-venda, a pós-venda e a 

transacção. Kotler (1999: 1001) define e-commerce como um termo para o processo de compra e de 

venda que é suportado por canais electrónicos.  

 Segundo o Dictionary of Finance and Investment Terms (Downes e Goodman, 2003: 210), o 

e-commerce está definido como a compra e a venda na Internet e contém três categorias: o business-

to-business (B2B), o business-to-consumer (B2C) e o consumer-to-consumer (C2C). Lindon et al. 

(2010: 670) adicionam apenas o formato consumer-to-consumer e afirmam ainda que "o formato de 

maior potencial é o B to B, responsável por aproximadamente 80% de todas as transacções de 

ecommerce a nível mundial". Estes autores não dão tanto sucesso ao formato B2C, para todos os 

operadores, sendo um motivo principal o facto de que em diversas situações os consumidores 

preferem ainda um local físico para as suas compras. O Guia do Business-to-Business (Collin, 2001: 

35) descreve o B2B como a oferta de produtos e serviços entre negócios. 

 O sítio de Internet eDreams é um «agregador» na medida em que é um formato de venda 

electrónica que tem um variado número de parceiros para efectuar o seu negócio (neste caso, 

parcerias com companhias aéreas como a TAP Air Portugal e a Easy Jet). A eDreams tem os 

formatos B2B e B2C que foram, em 2004 e segundo os intervenientes, as formas mais significativas 

de comércio electrónico, em Portugal (Lindon, 2010: 671). Como é um portal de viagens online e 

utiliza estruturas electrónicas para providenciar a maior parte do seu negócio, como os processos de 

compra, a eDreams é uma e-company (Amit et al., 2002: 152).  

 O primeiro processo de comércio
7
 existente era o de troca, onde os bens podiam ser trocados 

por outras necessidades. O aparecimento do dinheiro trouxe o conceito de mercado e consigo o 

marketing mix - Preço, Distribuição, Produto e Comunicação, factores importantes para uma 

transacção.  

 A mais recente forma de comércio é o e-commerce, que pode ser feito através da Internet. 

Esta plataforma virtual providencia um sítio onde consumidores e vendedores podem entrar em 

contacto para compra e venda à distância, oferecendo um serviço sem «fronteiras» na era da 

globalização (IAMAI, 2007: 7). 

                                                           
7
 Gráfico ilustrativo da evolução do comércio nos anexos (gráfico 3), página 45. 
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 O e-marketing é uma forma de marketing directo conduzida através de serviços online 

interactivos, que providenciam sistemas bidireccionais, que ligam consumidores com vendedores, de 

forma electrónica (Kotler; et al., 1999: 964). 

 Para reduzir os custos (Yang, 2001: 3-4), as companhias aéreas têm que apostar no e-

commerce, ou em canais de e-distribuição, de forma a limitar o recurso a agentes de viagens e a sua 

dependência em Computer Reservation Systems (CRS). À semelhança da eDreams, grande parte 

das companhias aéreas americanas fundaram em conjunto sítios da Internet de online booking que 

oferecem B2B e B2C, simultaneamente com os seus serviços de viagens. Para fazer uma marcação 

online, os consumidores necessitam apenas do seguinte: 

1. um computador; 

2. acesso à Internet; 

3. um cartão de crédito; 

4. um e-ticket. 

 

 A eDreams especifica no seu sítio de Internet a existência de e-tickets. Um e-ticket é um 

bilhete electrónico que existe apenas no computador da companhia aérea e que se forma a partir da 

reserva online. A garantia da existencia do bilhete é confirmada através do envio de dois e-mails - um 

com o número de reserva e outro de confirmação, após a verificação de um agente de viagens.  

 Segundo o World Tourism Organization (UNWTO), o turismo tem crescido e diversificado ao 

longo das décadas, tornando-se num dos sectores económicos de mais rápido crescimento. O 

turismo moderno está ligado ao desenvolvimento e engloba um crescente número de novos destinos. 

Estes factores tornaram o turismo numa base principal para o progresso sócio-económico. 

 O Presidente da Nielsen Online, Jonathan Carson, diz que o turismo adequa-se à Internet 

devido à capacidade que este canal tem em comparar informação. Hoje em dia, os serviços online 

das companhias aéreas fazem parte da experiência e do quotidiano de um viajante (The Nielsen 

Company, 2008: 4).   

 A Internet permitiu uma nova comunicação no e-commerce turístico: as empresas falam 

directamente com os consumidores de forma rápida, eficiente e barata (Buhalis, s.d.: 3-5). Segundo 

um estudo efectuado pela Harvard Business Review (s.d.: 1), a maioria das empresas investe apenas 

nos meios de comunicaçãos sociais (como o Facebook  e o Twitter) como forma de se auto-

promover. Uma boa comunicação com os consumidores providencia uma maior satisfação e uma 

produtividade não só maior como também melhor (Roehler, 2007: 1). 

 Hovland e McMillan (2009: 1) afirmam que algumas companhias estão a desenvolver sítios de 

Internet mais interactivos para o consumidor para se distinguirem da concorrência. A Internet permite 

uma comunicação não só empresa-consumidor como também consumidor-empresa (idem). Roderick 

(2007: 1) menciona que uma marca deve ter em consideração que deve apostar na publicidade, nos 

panfletos e no sítio de Internet para transmitir uma imagem consistente de si própria. 

 Spinosa et al. (2008: 2) afirmam que a forma tradicional das marcas falarem para os 

consumidores deve ser repensada; as marcas devem falar com os consumidores e não para  os 
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consumidores a fim de perceberem quais os problemas/preocupações existentes e de os resolverem.

  

1.4. O Consumidor  
 

1.4.1. O Consumidor Online  

 Segundo Fowler e Pitta (2005: 283) a Internet surgiu como um canal global para conectar 

indivíduos e organizações e a sua natureza permite diversas possibilidades de transacções. A 

Internet é conveniente; os consumidores não têm que esperar até às horas normais de comércio de 

uma loja, o que evidencia o seu valor comercial. 

 O estudo
8
 da empresa Nielsen (2008: 1) acerca dos hábitos de compra foi feito em 2007 e 

englobou uma amostra de 26,312 utilizadores da Internet de 48 mercados da Europa, da Ásia-

Pacífico, da América do Norte e do Médio Oriente. A pergunta aos utilizadores era se já alguma vez 

tinham feito uma compra online e verificou-se que a resposta "Sim" predominou em todos os 

continentes, sendo que os utilizadores que mais compram online são os da Europa com 93% e os da 

América do Norte com 92%.  

 Num estudo efectuado pelo Center for the Digital Future (2010), avaliou-se a percentagem de 

consumidores que, após verem o produto físico na loja, optaram por comprá-lo online
9
.  Ao longo dos 

anos, houve uma crescente preferência pela compra online; a maioria dos consumidores continua a 

procurar pelos artigos nas lojas físicas mas, para comprar, preferem a plataforma online. Entre 2001 e 

2008, a percentagem de compradores online que procuram pelos artigos nas lojas físicas pelo menos 

algumas vezes e, que depois compram apenas na loja online, subiu de 50% para 75%. 

 O mercado de viagens sofreu alterações devido à revolução da compra online. De 2006 a 

2008, o interesse em comprar bilhetes e fazer reservas em companhias aéreas no canal online 

cresceu cerca de 3% e em 2008 um em quatro compradores online afirmou que tinha comprado um 

bilhete numa companhia aérea nos últimos três meses
10

 (The Nielsen Company, 2008: 4).  

 O Office of Fair Trading (2007: 30) identifica a conveniência, a maior variedade de artigos e 

os baixos preços como os motivos principais para a compra online (extrapulação de todas as razões 

apresentadas
11

). 95% dos inquiridos
12

 referiu termos de conveniência, como o acesso 24 horas por 

dia ao canal (83%) e a possibilidade de se encontrar o que se quer de forma rápida (80%). Esta 

percentagem alta sugere que o facto de se poupar tempo na compra online é um aspecto crucial. 

 Relacionado com a conveniência está também o conforto, mencionado por 78% dos 

inquiridos, sendo que 64% indicam como conveniência o facto de se evitar multidões. É também 

interessante referir que alguns inquiridos mencionaram que ao comprar online não é preciso estar 

vestido para sair, podendo estar-se apenas em roupa interior. 

 A grande variedade de artigos é o segundo benefício predominante; 74% dos inquiridos 

referiu este facto e a possibilidade de comparar preços como razões. 38% afirmou que a Internet era 

a única forma de poder obter os artigos e 46% afirmou que assim podia comprar artigos indisponíveis 

                                                           
8
 Gráfico nos anexos (gráfico 4), página 45. 

9
 Gráfico ilustrativo das percentagens nos anexos (gráfico 5), página 46. 

10
 Data representativa do estudo publicado no Global Nielsen Consumer Report (2008). 

11
 Gráfico ilustrativo, de todas as razões mencionadas, nos anexos (gráfico 6), página 46. 

12
 Os 95% referem-se à contabilização global. Segundo o OFT a amostra consistiu em todos os online shoppers (OFT, 2007: 

30). 
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no país de residência, fazendo referência à redução de barreiras no mercado online (Inglaterra, no 

caso do estudo). 35% refere que com a Internet tem mais escolha em artigos de segunda mão. Os 

preços mais baixos são um factor importante da compra online como respondeu 72% dos inquiridos. 

53% faz referência às ofertas especiais e 45% à entrega grátis dos artigos. 

 Outros factores como a informação disponível sobre os produtos (comparação de sítios da 

Internet, informação dos vendedores e reviews de outros consumidores) e a satisfação da compra 

foram mencionados. As dificuldades nas compras tradicionais são também decisivas para a compra 

online, como por exemplo a falta de lojas locais (37%), dificuldades de transporte (16%) e restrições 

de mobilidade dos inquiridos (OFT, 2007: 31). 

 O empowerment  é definido como a delegação do poder de decisão aos consumidores 

(Muzzini, 2005: 2). O desenvolvimento de ferramentas interactivas que ajudam na decisão foram 

marcada como o caminho para o empowerment do consumidor. A Internet confere mais poder para 

os consumidores controlarem os variados aspectos das suas vidas - o seu tempo, o seu dinheiro, as 

suas decisões, as suas gratificações, o seu conhecimento e a sua comunicação (Windham; Orton, 

2000: 37). Estas ferramentas tentam imitar a forma como um consumidor pondera os atributos de um 

produto ao compilar uma matriz de comparação de produtos baseada nos atributos mais relevantes 

para o consumidor (Haugtvedt et al., 2009: 330). 

 Os profissionais de marketing referem-se a este empowerment como a habilidade dos 

consumidores de ignorarem, de resistirem e de se adaptarem às estratégias mais espertas e mais 

caras dos vários media, invocando os sentimentos de "consumidores espertos de mais para serem 

enganados", "consumidores que vêem através do mau marketing", "o consumidor é rei" e " o 

consumidor tem sempre razão" (Denegri-Knott et al., 2006: 950). 

 O empowerment é também referido como a capacidade dos indivíduos ou dos grupos de 

controlarem os seus próprios assuntos, tomando controlo sobre factores que influenciam as suas 

vidas (Ivanovic et al., 2009: 246). É importante que os consumidores tenham informações que 

permitam que façam decisões inteligentes de compra através da publicidade, da promoção (de 

produto), das marcas, dos panfletos e da Internet. Estas decisões aumentam o valor para os 

consumidores e conferem-lhes poder para fazerem escolhas melhores e optimizarem a sua própria 

satisfação (Samli, 2001: 178). Um estudo de Bill Anckar (2003: 68) revela que a emergência da oferta 

de serviços de Turismo através da Internet implica que uma grande percentagem de consumidores 

que não comprava neste canal passe a fazê-lo e a usar a Internet para se informarem sobre viagens 

e, assim, comprarem a melhor viagem.  

 

  

1.4.2. O Consumidor de Turismo 

 A variedade da procura dos consumidores no mercado de viagens e de turismo varia 

consoante as características do consumidor e das decisões (Law; Mills, 2004: 4). Um consumidor é 

um indivíduo que obtém bens e serviços, através de decisões, para consumo próprio. Este processo 

envolve uma compra mas, no turismo, a importância de experienciar o destino deve ser reconhecida 

(Connell; Page, 2006: 65). No entanto, ao entender como o consumidor pensa, é possível ajustar-se 
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às suas necessidades e providenciar o produto e o serviço acertado, o que também ajuda a explicar o 

facto de algumas viagens e alguns produtos serem mais populares que outros (Dieke et al., 2011: 

31). Segundo Horner e Swarbrooke (2007: 51), existem dois tipos de factores que condicionam a 

compra dos turistas: 

1. os motivadores, que motivam o turista a querer comprar um produto em particular; 

2. os determinantes, que determinam até que ponto os turistas podem comprar os 

produtos que querem.  

 

 Estes autores avançam ainda com as diferentes etapas da experiência do turista, que 

compreendem três fases:  

1. a fase da antecipação, antes da viagem começar; 

2. a fase do consumo, durante a viagem; 

3. a fase da memória, após a viagem acabar. 

 

 Os turistas têm várias motivações para viajaram: descansar e relaxar, recreação, interacções 

sociais com amigos e familiares, aventura, desafios físicos e fuga às rotinas diárias de trabalho e ao 

stress (Bahtia, 2007: 21). O turista está englobado no processo de produção de turismo, sendo que a 

sua componente emotiva afecta não só a qualidade do produto oferecido como também a avaliação 

da sua experiência. O seu comportamento tem um impacto directo na experiência de outros turistas 

que partilhem o mesmo hotel ou avião. (Horner; Swarbrooke, 2007: 51-52) 

 Bahtia (2007: 21) refere que não haveria indústria turística sem a motivação (definida como a 

força presente num indivíduo que o compele a agir para satisfazer uma necessidade psicológica ou 

biológica) das pessoas para viajarem. A indústria contemporânea de turismo teve que se tornar mais 

orientada para o consumidor para responder à procura que se tem tornado cada vez mais sofisticada 

(Connell; Page, 2006: 65). Dieke et al. (2011: 31) mencionam que, apesar da dificuldade em 

homogeneizar o turista como consumidor, para a gestão do turismo é importante entender a forma 

como os consumidores fazem decisões e escolhem actividades turísticas. Não obstante, deve ter-se 

em conta a diversidade da procura, principalmente para o marketing turístico de produtos e serviços 

onde um entendimento do consumo turístico e do comportamento do consumidor são essenciais.  

 Sharpley (2006: 130) explicita quatro categorias de consumo de turismo: 

1. Consumo como factor de experiência, em que o consumo é influenciado pelo significado 

atribuído à palavra na sociedade do turista; 

2. Consumo como factor de recreação, em que o turismo é usado para interagir com outros 

turistas; 

3. Consumo como factor de integração, em que há uma tentativa de integração no destino ou 

na actividade turística; 

4. Consumo como factor de classificação, em que o turismo é usado para criar identidade. 

   



 

Marisa Garanhel, 3º ano de Ciências da Comunicação                                                 14 | P á g i n a  
 

O mercado e o consumidor das agências de viagens online O caso eDreams 

2. Objectivos e Metodologia 

  

 Neste estudo, a pergunta de partida foi "o que leva os consumidores de viagens a 

preferirem (ou não) o mercado online?" com o subtópico "de que modo a expansão do mercado 

online de viagens está relacionada com a tendência para o empowerment do consumidor?". Os 

objectivos propostos foram avaliar as vantagens e desvantagens da oferta do mercado online de 

viagens, de acordo com alguns factores de análise. Pretendeu-se também averiguar como chega a 

informação da empresa eDreams ao consumidor, aferindo quais os canais segundo os quais têm 

acesso à informação e compreender como o consumidor vê o mercado online e offline, a eDreams e 

os concorrentes desta. Os objectivos explicitam-se, então, da seguinte forma:  

 avaliar as vantagens e desvantagens da oferta online de viagens: 

  i. Rapidez 

  ii. Segurança 

  iii. Variedade 

  iv. Preço 

  v. Exclusividade 

  vi. Facilidade 

 compreender como o consumidor vê o mercado online e offline, a eDreams e os 

concorrentes: 

  i. Conveniência 

  ii. Rapidez 

  iii. Preço 

  iv. Facilidade 

  v. Oferta 

  vi. Acessibilidade 

  vii. Informação 

  viii. Comparação/Opinião de artigos e preços 

   ix. Satisfação 

  x. Comodidade 

 averiguar como chega a informação da empresa eDreams ao consumidor:  

  i. Motores de busca 

  ii. Newsletters 

  iii. Redes Sociais 

  iv. Blogues 

  v. Fóruns 

  vi. Revistas Especializadas 

 

 A metodologia utilizada foi, então, simultaneamente qualitativa e quantitativa; ou seja, este é 

um estudo «misto». Este método oferece várias vantagens (Creswell, 2003: 15-16): 
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 todos os métodos individuais têm limites, pelo que se optou pela utilização de um estudo 

cujas partes se complementem e cujas limitações sejam reduzidas; 

 as parcialidades de um método individual neutralizam ou cancelam as de outro quando se 

utilizam os dois em conjunto; 

 os resultados de um método podem ajudar a desenvolver ou informar o outro método; 

um método pode estar introduzido noutro para clarificar os diferentes níveis de análise de um tema. 

 

 Assim, os pontos positivos que os estudos quantitativos e qualitativos demonstram quando 

aplicados em conjunto são os factores motivadores na escolha de um estudo «misto» para a 

realização dos objectivos propostos. 

 A parte qualitativa do estudo consistiu em entrevistas aos consumidores
13

 e um 

acompanhamento de experiências de consulta/compra (na Internet) para analisar o processo e a 

experiência. 

 A parte quantitativa foi constituída por um inquérito
14

 cujo objectivo era obter a percepção dos 

consumidores quanto ao mercado online e aos seus intervenientes (para perceber o que os leva a 

preferirem, ou não, o mercado online). O inquérito abordou também a questão da preferência, ou não, 

do sítio de Internet de viagens eDreams.  

 O inquérito tem uma vantagem muito importante: as respostas dos diferentes inquiridos às 

diferentes perguntas podem ser comparadas entre si (Moreira, 2007: 232). Creswell (2003: 153) 

define inquérito como um design que providencia a descrição quantitativa ou numérica de tendências, 

atitudes ou opiniões de uma população através do estudo de uma amostra desta. Dos resultados 

obtidos, extrapola-se conclusões sobre a população. 

 A entrevista qualitativa pode ser definida como uma conversa (Moreira, 2007: 204). Creswell 

(2003: 186), afirma as vantagens da entrevista: 

 é útil quando os participantes não podem ser observados directamente; 

 os participantes providenciam informação histórica; 

 o entrevistador "controla" a linha de perguntas.   

 

 Este autor adianta, também, que as entrevistas são, geralmente, constituídas por perguntas 

abertas em pouco número, cujo objectivo é apurar opiniões e pontos de vista dos participantes (2003: 

188).  

A amostra das entrevistas obedece a quotas e corresponde a 20 entrevistados, havendo o 

cuidado de entrevistar 10 consumidores que só compram viagens offline e 10  consumidores que só 

compram viagens online, para se poder ouvir opiniões dos consumidores de diferentes canais. 

Houve, também, a preocupação de diversificar o perfil dos entrevistados por Sexo, Idade e 

Habilitações Literárias como é possível observar através das tabelas 4 e 5 que se seguem. 

 

 

                                                           
13

 Guião da entrevista presente nos anexos, página 48. 
14

 Guião presente nos anexos, página 49. 
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Tabela 4 - Distribuição da amostra dos consumidores entrevistados, por Sexo e Idade.  

Faixa Etária Sexo Feminino Sexo Masculino Total 

25-34 3 1 4 

35-44 2 2 4 

45-54 1 5 6 

55 e mais 4 2 6 

Total 10 10 20 

 

Tabela 5 - Distribuição da amostra dos consumidores entrevistados, por Sexo e Habilitações Literárias. 

Habilitações Literárias Sexo Feminino Sexo Masculino Total 

Ensino Antigo (4ª Classe) 1 2 3 

Ensino Básico (9.º ano) 1 0 1 

Bacharelato 0 1 1 

Ensino Secundário (12.º ano) 3 1 4 

Ensino Superior (Licenciatura) 5 6 11 

Total 10 10 20 

  
  

 A amostra dos inquéritos é não-probabilística (Moreira, 2007: 121), visto que "a selecção dos 

elementos não depende da probabilidade mas de causas relacionadas com as características do 

investigador". A amostra dos inquéritos inclui um total de 95 respondentes e distribui-se por factores 

sócio-demográficos de sexo, de idade e de escolarização para diversificar os perfis de estudo. Dos 

inquiridos, 72,4% são do sexo feminino e 27,6% são do sexo masculino. Os inquiridos dos 25 aos 34 

anos representam 45% do total. A formação superior destaca-se nas habilitações da amostra. 

 

 

Tabela 6 - Distribuição da amostra dos inquiridos por Idade, em percentagem.  

Faixa Etária Total 

18-24 32% 

25-34 24% 

35-44 21% 

45-54 14% 

55 e mais 9% 

TOTAL 100% 
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Tabela 7 - Distribuição da amostra dos inquiridos por Habilitações Literárias, em percentagem.  

Habilitações Literárias Total 

1º Ciclo 2% 

2º Ciclo 1% 

Ensino Secundário 13% 

Curso Superior Incompleto 8% 

Licenciatura 54% 

Mestrado 18% 

Doutoramento 4% 

TOTAL 100% 

 

 
 Foram efectuados acompanhamentos de compra a consumidores de viagens. Segundo 

Silberer e Wang (2009: 44) um acompanhamento de compra é o acto de acompanhar os 

consumidores durante a compra com o objectivo de entender o processo de decisão que leva à 

compra. Uma vantagem do método de acompanhar a experiência com relato verbal é a ligação entre 

a informação gerada e as ocorrências durante o processo de compra (idem, 44). Os indivíduos da 

amostra dos acompanhamentos e da experiência de viagem foram seleccionados de forma aleatória, 

de forma a não condicionar o estudo. Como é possível observar através da Tabela 8, os indivíduos 

entrevistados nos acompanhamentos de compra foram quatro, duas mulheres e dois homens, e o 

indivíduo que relatou a Experiência de Compra é do sexo feminino. 

 

Tabela 8 - Características sócio-demográficas dos indivíduos dos Acompanhamentos de Compra e da Experiência de 
Viagem.  

Acompanhamentos de Compra 

Sexo Idade Habilitações Literárias 

Feminino 26 Licenciatura 

Feminino 31 Licenciatura 

Masculino 24 Licenciatura 

Masculino 45 Licenciatura 

Experiência de Compra 

Sexo Idade Habilitações Literárias 

Feminino 39 Licenciatura 

 

 

 Conferiu-se importância à existência de uma experiência de viagem devido a poder fornecer 

detalhes significativos acerca de uma viagem completa através da eDreams e não só da compra de 

bilhetes.  

 Os dados dos métodos qualitativos foram analisados através de análise de conteúdo e os 

dados dos inquéritos foram analisados com o programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). 
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2.1. Recolha dos Dados 

 
  

 As entrevistas aos 20 consumidores foram efectuadas no período de 4 de Maio a 7 de Maio 

de 2011. Os entrevistados foram selecionados de acordo com os critérios Sexo, Idade e Habilitações 

Literárias explicitados nas tabelas 4 e 5 presentes no capítulo Objectivos e Metodologia. As 

entrevistas foram realizadas em casas particulares, em locais de trabalho e em locais públicos, em 

Lisboa. 

 Os acompanhamentos de compra foram efectuados a cinco clientes da eDreams, sendo que 

um corresponde a uma experiência de viagem e quatro correspondem a compras acompanhadas no 

sítio de Internet da empresa. O relato da experiência de viagem foi realizado no dia 5 de Maio numa 

casa particular, e os quatro acompanhamentos de compra foram realizados no dia 7 de Maio em 

casas particulares. 

 Os inquéritos foram aplicados de forma não probabilística, durante o período de 11 de Abril 

de 2011 a 15 de Maio de 2011, através do sítio de Internet www.questionpro.com. A sua divulgação 

passou pelo envio do link, por e-mail, a indivíduos da rede de contactos, aos quais foi pedido que 

procedessem ao reenvio para os seus respectivos contactos, com a premissa de que fossem 

consumidores de produtos turísticos. 

 

  

http://www.questionpro.com/
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3. Análise e Discussão dos Resultados 

 

 O presente capítulo destina-se à análise e à discussão das respostas às entrevistas 

realizadas aos consumidores, dos resultados dos acompanhamentos e experiência de viagem e das 

respostas aos inquéritos. O capítulo foi dividido por temas, sendo o último subcapítulo a discussão 

dos resultados. Neste capítulo é possível observar a importância relacionada com os factores como o 

preço, a rapidez, e a facilidade no online e o facto da Segurança ser completamente atribuída ao 

offline. 

 

3.1. Oferta online de viagens 
 

 Através da tabela que se segue
15

 é possível observar os resultados principais das entrevistas 

aos consumidores onde se perguntou qual o canal de compra de viagens e o porquê da sua 

preferência juntamente com as vantagens e as desvantagens. Questionou-se também se o 

consumidor já tinha considerado comprar através de outro canal, o que pensava da compra online de 

viagens, que agências utiliza e o que torna essas agências diferentes das outras. Estes dados foram 

analisados através de análise de conteúdo, sendo que o factor preço se verificou como dominante 

nas categorias de análise. 

  

 

Tabela 9 - Principais resultados das entrevistas aos consumidores de viagens. 

Preferência pela Internet 

CATEGORIAS INDICADORES 

Preço barato Possibilidade de comparar preços e é mais barata. 

Comodidade Poder comprar viagens em qualquer lado, sem ser preciso deslocar-

se ao local de venda. 

Economia de tempo Não se perde tempo. 

Comparação de Preços Possibilidade de comparar os preços das diversas companhias. 

Desvantagens da Internet 

CATEGORIAS INDICADORES 

Pagamento inseguro Tem desconfiança no acto de pagar. 

Dados Pessoais Necessário inserir os dados pessoais, nomeadamente o número do 

cartão de crédito. 

  

                                                           
15

 Tabela mais pormenorizada nos anexos, página 54. 
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Preferência pelas Agências Físicas 

CATEGORIAS INDICADORES 

Segurança É mais seguro comprar nas agências físicas pela questão dos 

aviões. 

Falta de Confiança Não tem confiança no serviço online. 

Diversidade de oferta Mais oferta de viagens. 

Personalização Há um acompanhamento constante do viajante. 

Desvantagens das Agências Físicas 

CATEGORIAS INDICADORES 

Sem desvantagens Não tem desvantagens. 

Preço caro É mais caro. 

Opinião acerca da compra de viagens online 

CATEGORIAS INDICADORES 

Tem futuro A tendência é utilizar a Internet; É a evolução da tecnologia; É bom 

para as novas gerações. 

Bom serviço O serviço é muito bom. 

Preço barato  Mais barato; Como não existem grandes intermediários, os preços 

são mais competitivos. 

Agências Utilizadas 

Agência Abreu; TAP; Verde Pino 

Preferência pelas Agências 

CATEGORIAS INDICADORES 

Preço barato Voa pelas agências mais baratas. 

Diversidade de oferta A escolha é baseada nos destinos oferecidos. 

Afinidade Gosta da companhia aérea. 

 

Base: 20 indivíduos entrevistados, consumidores de viagens. 

 

 

3.1.1.  Canal de compra e preferência 

 Os inquéritos foram aplicados a 95 consumidores, sendo que foram inquiridos acerca dos 

seus hábitos de consumo de viagens: a frequência da viagens, o destino e a razão; se compram 

viagens através da Internet e porquê; os sítios de Internet em que compram as viagens e a 

preferência por estes; se são consumidores da eDreams e a sua opinião sobre a empresa.  

 Na maioria
16

, os inquiridos afirmam viajar várias vezes por ano e em Portugal (19%), pelo 

menos uma vez por ano por lazer (16%) e pelo menos uma vez por ano no estrangeiro (16%). 

Pelo contrário, as respostas Menos de uma vez por ano em Portugal e menos de uma vez por 

ano por lazer (1%) encontram-se em minoria. Como é possível observar através da Tabela 12 que se 

                                                           
16

 Tabela 10 presente nos anexos, página 64. 
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segue, os inquiridos que compram viagens através da Internet são os que viajam várias vezes por 

ano e em Portugal (21%) e os inquiridos que não compram viagens através da Internet viajam pelo 

menos uma vez por ano em Portugal e pelo menos uma vez por ano por lazer (20%). 

 

Tabela 12-  Cruzamento entre as variáveis "Compra viagens através da Internet?" e "Onde costuma viajar e com que 
regularidade?". 

Viagem Compra viagens atrvés da 
Internet 

Várias vezes por ano - Em Portugal 21% 

Várias vezes por ano - No estrangeiro 8% 

Várias vezes por ano - Por lazer 17% 

Várias vezes por ano - No trabalho 6% 

Pelo menos uma vez por ano - Em Portugal 5% 

Pelo menos uma vez por ano - No estrangeiro 16% 

Pelo menos uma vez por ano - Por lazer 15% 

Pelo menos uma vez por ano - No trabalho 3% 

Menos de uma vez por ano - Em Portugal 1% 

Menos de uma vez por ano - No estrangeiro 5% 

Menos de uma vez por ano - Por lazer 1% 

Menos de uma vez por ano - No trabalho 2% 

TOTAL 100% 
 

Base: 95 indivíduos inquiridos, consumidores de viagens.  

  

 Os consumidores que compram apenas através das agências físicas dispersaram mais nas 

suas razões apontando, no entanto, factores como a segurança (no que respeita aos aviões), a falta 

de confiança (no canal online) e a Oferta (mais oferta de viagens) como os motivos mais decisivos. 

Outros factores mencionados na preferência foram a disponibilidade pessoal de horário/ 

flexibilidade  (possibilidade de combinar os voos com o horário pessoal), o trabalho (a viagem 

profissional foi comprada através de agências), o não saber utilizar a Internet (utiliza as agências 

físicas por não saber utilizar outro canal ou porque "nem tenho vontade de aprender"), a comodidade 

(mais apoio nas agências), o ser a única que conhecia (quando comprou viagens só conhecia as 

agências físicas) e o bom serviço (foi bem atendido nas agências físicas). 

Dos consumidores que afirmaram preferir a Internet como canal de compra de viagens, o 

factor mais apontado foi o do preço, sendo que a possibilidade de comparar preços e o facto de ser 

mais barato foram aspectos privilegiados. Os entrevistados mencionaram também aspectos como o 

tempo (o factor de não se perder tempo), a oferta (por ter uma maior oferta de destinos), a rapidez 

(afirmando ser rápido e onde se consegue "ver tudo"), a comodidade (não sendo necessário a 

deslocação às agências e porque "posso perfeitamente no local de trabalho ou em casa quando 

tenho disponibilidade efectuar a compra"), a eficácia (por funcionar melhor que as agências físicas) e 

a facilidade (é mais fácil comprar viagens através da Internet).   
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 A maioria dos inquiridos (84,4%) afirma que costuma viajar e 70% afirma comprar viagens 

através da Internet, enquanto que 30% não o faz.  

As razões dadas pelos inquiridos por não efectuarem compras através da Internet são "Acho 

que posso ser enganado/a" (19%), "Não é fácil fazer alterações à compra" (18%), "Receio não poder 

reclamar/não saber a quem reclamar" (16%), "Tenho medo de me enganar" (11%), "Não é seguro" 

(12%) e "Os preços não compensam" (64%). É importante referir que 19% mencionaram outras 

razões como: 

 "É necessário cartão de crédito"; 

 "Porque nunca assim calhou"; 

 "Simplesmente nunca experimentei"; 

 "Não viajo"; 

 "Preços especiais para trabalhador do trade turístico normalmente não estão disponíveis 

online"; 

 "Simplesmente porque tenho por hábito viajar dentro de Portugal, logo não necessito de 

comprar um serviço através da Internet. Caso necessário não teria problemas em tal"; 

 "Serviço pouco personalizado". 

 

 As razões mais apontadas pelos inquiridos sobre a preferência da compra online
17

 foram "É 

mais rápido" (25%), "É mais cómodo" (25%) e "É mais barato" (22%). As outras razões 

mencionadas foram "Porque é mais fácil comparar preços" (21%), "Tem mais destinos à escolha" 

(3%), "Porque me sugeriram/recomendaram" (2%), "Bom atendimento a clientes" (1%), "Tem destinos 

mais apelativos" (0,4%) e "Não conheço nenhuma agência física de confiança" (0,4%).  Estas razões 

de preferência foram também mencionadas nas entrevistas como factores de maior importância. 

  

  

3.1.2.  Opinião acerca da compra online de viagens  

 Quanto à opinião acerca da compra online de viagens, existem diversas opiniões, sendo que 

um entrevistado não soube falar acerca da compra online de viagens. As mais predominantes 

centram-se em ser positiva (ser um serviço muito bom), em ter futuro (a tendência é utilizar a 

Internet, é a evolução da tecnologia e é bom para as novas gerações porque "a tecnologia é boa para 

os mais novos") e no preço (é mais barata e, como não há grandes intermediários, os preços são 

mais competitivos, portanto "compensa mais").  

Outras opiniões passam pela facilidade (não se perdendo tanto tempo como ir a uma 

agência), por ser limitadora (limita quem não tem Internet e não consegue aceder e, também, quem 

não tem cartão de crédito. O bilhete, uma vez comprado, não pode ser trocado), pela oferta (tem uma 

oferta variada), pelo serviço (a Internet fornece um serviço melhor), pela praticabilidade (é um 

serviço mais prático), pelo factor do desemprego (há mais compras online e as pessoas já não vão 

às agências), pela rapidez (é mais rápido que ir a uma agência física), pela eficácia (funciona muito 

bem), pela falta da personalização (não tem ninguém que fale e esclareça as dúvidas e "se tiver 

                                                           
17

 Tabela 11 nos anexos, página 66. 
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uma dúvida ou reclamação não há ninguém com quem possa falar cara a cara"), pela falta de 

segurança (medo de ser enganado, "especialmente por ser preciso cartão de crédito, que exige que 

se ponha os dados pessoais"), pela acessibilidade (é mais acessível), pelo facto de ser pouco 

concorrencial (em termos de destinos exóticos, é melhor ir às agências físicas), pelo facto de ser 

concorrencial (os preços são melhores que os das agências físicas) e pelo aspecto de ser 

vantajoso (para destinos mais curtos e para procurar hotéis). 

 

 

3.2. Mercado online e mercado offline - vantagens e desvantagens 

 

 Quanto à pergunta sobre as vantagens do canal, quanto à Internet, as vantagens principais 

são a comodidade (o poder estar em qualquer local, conforme a disponibilidade, e efectuar a compra 

e, também, o facto de não ser preciso deslocar-se ao local) e a comparação de preços (poder 

comparar preços de várias companhias). Outras vantagens apontadas são o poder ver o local 

(comparar os preços de várias companhias), a rapidez (a Internet é um canal muito mais rápido que 

permite efectuar a compra em pouco tempo), a simulação de compra (poder fazer simulações e 

estudar os dias de ida e de volta conforme os preços), a facilidade (não é preciso fazer o check in e 

se se perder o bilhete pode ter-se outro, basta ter o código) e o preço (o preço é competitivo e mais 

barato).  

 Nas desvantagens do canal Internet é importante referir que a maioria dos entrevistados não 

soube apontar desvantagens e afirmou não existirem. As desvantagens mais evidenciadas foram o 

pagamento (desconfiança no acto de pagar "pelo facto de ser preciso o cartão de crédito") e os 

dados pessoais (o facto de ser preciso inserir os dados pessoais). 

 Nas vantagens das agências físicas a que foi mais mencionada foi a segurança, no que 

respeita ao facto de os indivíduos entrevistados conferirem mais segurança ao comprar por este 

canal quando viajam com os familiares ou com menores. Outras vantagens passam também pela 

personalização (acompanhamento constante e personalizado do viajante), pela melhor 

organização (as viagens são melhor organizadas) e pela oferta (existem muitas opções de destinos 

e "pode escolher-se o melhor"). É, também, importante referir que um indivíduo entrevistado não 

soube apontar vantagens ao canal. Outros factores mencionados foram a insegurança (não se sente 

seguro no acto da compra), o não poder alterar a data do voo (se se quiser mudar a data do voo 

perde-se o dinheiro) e o não saber a quem se dirigir (quando há problemas não se sabe a quem se 

dirigir).  

 Alguns entrevistados não souberam apontar desvantagens às agências físicas, mas o preço  

foi mencionado como uma desvantagem principal, sendo que os entrevistados afirmaram que se 

paga mais para ter o visto e que é, no geral, mais caro. O não poder alterar a data de voo foi 

também mencionado, sendo que se perde o dinheiro se se quiser fazer alterações ao voo e "uma vez 

comprado, se se engana não se pode trocar". 

 No que respeita a questão acerca da consideração da utilização de outros canais, os 

consumidores das agências físicas afirmam, na maioria, que não consideraram utilizar a Internet por 
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se ter que pagar logo, por acharem já não terem idade para aprender e por não terem interesse em 

aprender, e por terem medo de serem enganados. Apenas um entrevistado mencionou já ter 

considerado o canal online, mas tem receio pela obrigatoriedade da colocação dos dados pessoais.  

 Os consumidores da Internet dividem-se mais nas suas respostas. A maioria afirmou não ter 

considerado comprar através de agências físicas por ter tido uma boa experiência com a Internet e 

por esta ser mais barata. Três dos entrevistados do canal online afirmam já terem considerado 

comprar por outro canal, pela possibilidade de quererem deslocar-se até às agências. 

 

 

3.2.1. Concorrentes da eDreams - agências e preferências 

 Na pergunta das agências utilizadas houve uma grande variedade de repostas para o canal 

online e para o offline, havendo um entrevistado que afirmou não usar agências. As agências 

mencionadas são as seguintes: 

1. Agência Abreu 

2. Halcon 

3. White Airways 

4. Germanwings 

5. Expedia 

6. Iberia 

7. TAP 

8. Agências Low-cost 

9. Terminal A 

10. easyJet 

11. AirFrance 

12. eDreams 

13. Sagres 

14. Booking.com 

15. Hotels.com 

16. HomeAway 

17. Brittish Airways 

18. El Corte Inglés 

19. Swiss Air 

20. Tag Tur 

21. Verde Pino 

  

 As razões pela preferência destas agências são maioritariamente pelo preço (por serem as 

mais baratas), pela oferta de destinos, pela afinidade (por gostar da Companhia Aérea) e pelo bom 

serviço (gostou do serviço da Companhia Aérea). Outras razões são o horário (compra nas 

agências de acordo com o horário dos voos "que mais convêm"), a finalidade da viagem (a 

Companhia que utiliza é a melhor para o destino que pretende), o hábito (por ser a que mais utiliza), 

a recomendação (a família voa pela agência e tem confiança), a segurança, a confiança (sabe que 

vai ser bem atendido e confia na Companhia), a personalização (acompanhamento pessoal através 

de SMS), o destino (a Companhia, TAP, é a única que voa para o destino pretendido), a 

comodidade (era a agência que existia na área), a facilidade (utiliza as agências porque "dão mais 

jeito") e a publicidade (escolheu a agência, Agência Abreu, por ser a que tem "mais fama"). 

  Nos inquéritos, relativamente às questões "Que websites utiliza para comprar viagens?" e 

"Porque os prefere?" os indivíduos mencionam como sítios de Internet que mais preferem os sítios 

www.easyjet.com/pt (28%), www.edreams.pt (22%) e www.flytap.com (17%). Como é possível 

observar através da Tabela 14 que se segue, os outros sítios de Internet mencionados foram: 

 www.booking.com (16%);  



 

Marisa Garanhel, 3º ano de Ciências da Comunicação                                                  25 | P á g i n a  
 

O caso eDreams O mercado e o consumidor das agências de viagens online 

 www.ryanair.com/pt (5%); 

 www.germanwings.com (3%);  

 www.abreu.pt (2%); 

 www.vueling.com/PT (1%); 

 www.lastminute.com (1%); 

 www.britishairways.com/travel/home/public/pt_pt (1%); 

 www.hotels.com (1%); 

 www.lufthansa.com/pt/pt/Homepage (1%);  

 www.terminala.com (1%). 

 

 

Tabela 13 - Sítios de Internet preferidos e motivos de preferência, em percentagens. 

Websites % Motivos % 

www.easyjet.com/pt 28,4 

Mais Barato 13 

Mais Eficiente 8 

Melhores Destinos 3 

Mais Destinos 2 

Melhor Serviço 2 

www.edreams.pt 22,1 

Mais Barato 8 

Mais Eficiente 7 

Melhores Destinos 1 

Mais Destinos 3 

Melhor Serviço 1 

www.flytap.com 16,8 Mais Barato 4 

  

Mais Eficiente 6 

Melhores Destinos 3 

Mais Destinos 3 

Melhor Serviço 1 

www.booking.com 15,8 Mais Barato 4 

  

Mais Eficiente 9 

Melhores Destinos 3 

Mais Destinos 1 

Melhor Serviço 2 

www.ryanair.com/pt 5 Mais Barato 3 

  
Mais Eficiente 2 

Melhores Destinos 1 

www.germanwings.com 3,2 
Mais Barato 2 

Mais Eficiente 2 

www.abreu.pt 2,1 
Mais Eficiente 2 

Melhor Serviço 1 
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www.vueling.com/PT 1,1 Melhores Destinos 1 

www.lastminute.com 1,1 
Mais Barato 1 

Mais Eficiente 1 

www.britishairways.com/ 
travel/home/public/pt_pt 

1,1 Melhores Destinos 1 

www.hotels.com 1,1 Mais Destinos 1 

www.lufthansa.com/ 
pt/pt/Homepage 

1,1 
Mais Barato 1 

Melhor Serviço 1 

www.terminala.com 1,1 

Mais Barato 1 

Mais Eficiente 1 

Melhor Serviço 1 

 

Base: 68 indivíduos inquiridos, consumidores de viagens. 

 

O motivo que surge predominante na maioria dos sítios de Internet mencionados é o "Mais 

Barato" (37%), seguido pelos motivos "Mais Eficiente" (36%), "Melhores Destinos" (11%), "Mais 

Destinos" (9%) e "Melhor Serviço" (7%). No sítio de Internet www.easyjet.com/pt o motivo 

preferencial é o "Mais Barato"(13%), no sítio www.edreams.pt o motivo preferencial é o "Mais 

Barato" (8%), no sítio www.flytap.com o motivo preferencial é o "Mais Eficiente" (6%), no sítio 

www.booking.com o motivo preferencial é o "Mais Eficiente" (9%) e no sítio www.ryanair.com/pt o 

motivo preferencial é o "Mais Barato" (3%). Nos restantes sítios mencionados, os motivos de 

preferência são, na sua maioria, equivalentes no seu valor. 

 

 

3.3. eDreams 

 

 Entrevistou-se um cliente da eDreams de modo a entender o processo de viagem na 

empresa, englobando não só a compra do bilhete como também a viagem. O indivíduo entrevistado 

acerca do sua experiência de viagem através da eDreams é do sexo feminino, é Professora de Inglês 

do Ensino Secundário, tem 39 anos e uma Licenciatura. Salientou que descobriu a eDreams há 

alguns anos atrás e que o processo de compra sofreu algumas alterações; a bagagem tem agora que 

ser paga à parte, mas, inicialmente o valor da bagagem estava incluído. Lembra-se de marcar a 

viagem e de correr "lindamente", sendo fácil marcar as viagens através da Internet. Fala dos voos 

como óptimos porque a eDreams tem boas opções de voos, com um dia a mais ou um dia a menos, 

possibilitando os clientes de escolherem o horário da ida e do regresso, devido aos horários 

diferentes e a não haver limitações.  

 Na compra, foi apenas necessário imprimir o bilhete electrónico e funcionou tudo bem; todas 

as viagens que realizou através da eDreams funcionaram da mesma forma. O único inconveniente 

que aponta é que, se se quiser desmarcar a viagem, perde-se o dinheiro. 

 Realizaram-se, também, quatro acompanhamentos de compra para entender a opinião dos 

consumidores acerca do funcionamento do sítio da Internet durante o processo de compra. Os 

indivíduos acompanhados no processo de compra são dois do sexo feminino (26 e 31 anos, ambas 
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com Licenciatura em Medicina Veterinária) e dois do sexo masculino (24 e 45 anos, um com 

Licenciatura em Engenharia Informática e outro com Licenciatura em Teologia).  

 No geral, concordam com a facilidade de navegação no sítio de Internet. Afirmam estarem 

satisfeitos com a eDreams e com a possibilidade de escolher o melhor horário para a viagem, tanto 

na ida como no regresso. Um indivíduo sublinha o facto de ser possível viajar por diferentes 

companhias, sejam estas low-cost ou mais caras, enquanto que outro indíviduo deu mais importância 

ao facto do sítio de Internet possuir escolha de compra não só de viagens como também de viagem e 

hotel e, também, a possibilidade de alugar um carro porque "é mais cómodo andar de carro que usar 

os transportes públicos". 

 As opções de escolha "Apenas Aeroportos Principais" e "Apenas Voos Directos" foram 

mencionadas como importantes pois permitem selecionar com exactidão as características do voo 

pretendido. A opção do voo "Mais Barato" foi também considerada como "muito boa" e facilitadora. 

 Um aspecto também muito apreciado foi a grande variedade de escolha de horário de 

viagem, Companhia e preço, mencionado como "motivante" e "inteligente". No entanto, o inserir dos 

dados pessoais foi um factor que instalou insegurança devido à quantidade de informação pedida, 

que "faz uma pessoa desconfiar" e causa desistência "porque não há confiança que os dados não 

sejam roubados". 

 Quanto aos indivíduos inquiridos, relativamente à pergunta "Já comprou viagens através da 

eDreams" 66% afirma não comprar viagens na eDreams, enquanto que 34% compra através da 

empresa. Na questão "Através de que meio conheceu a eDreams?" 89% dos inquiridos respondeu 

"Motores de busca" e 11% respondeu "Outra", sendo o meio os "Amigos".  

 Conforme se pode observar através da tabela seguinte, na questão "Há quanto tempo 

utiliza os serviços da eDreams?" a maioria (71%) respondeu que utilizava os serviços "Há mais de 

um ano". 

 

Tabela 14 - Respostas à questão "Há quanto tempo utiliza os serviços da eDreams?", em percentagem. 

Há quanto tempo utiliza os serviços da 

eDreams? 

Há mais de um ano 71% 

Entre seis meses a um ano 18% 

Há menos de um mês 7% 

Entre um mês a seis meses 4% 

 

Base: 35 indivíduos inquiridos, consumidores de viagens. 

  

 Na questão "Qual a principal razão que o leva a comprar viagens através da eDreams?" 

79% apontou como razão principal o "Preço", 7% respondeu como razão a "Oferta de pacotes de 



 

Marisa Garanhel, 3º ano de Ciências da Comunicação                                                  28 | P á g i n a  
 

O caso eDreams O mercado e o consumidor das agências de viagens online 

viagens com melhor localização (ex. Voo+Hotel)", 7% respondeu "Satisfação com o serviço", 4% 

respondeu "Mais destinos à escolha" e 4% respondeu "Outra", sendo a razão "Inércia". Quanto à 

questão "Que serviços da eDreams utilizou" a maioria, 77%, respondeu que utilizava o serviço 

"Voos", 16% afirmou utilizar o serviço "Voo+Hotel" e 7% afirmou utilizar o serviço "Hotéis". 

 Como a Tabela 15 demonstra, "Como considera o preço da eDreams?" 42% dos inquiridos 

afirmou que o preço da empresa é "Semelhante ao de outras agências online" enquanto que apenas 

3% afirma que o preço está "Acima das outras agências em geral". 

 

Tabela 15 - Respostas à questão "Como considera o preço da eDreams?", em percentagem. 

Como considera o preço da eDreams? 

Semelhante ao de outras agências online 42% 

Abaixo do de outras agências online 24% 

Acima do de outras agências online 15% 

Abaixo das outras agências em geral 15% 

Acima das outras agências em geral 3% 

 

Base: 35 indivíduos inquiridos, consumidores de viagens. 

 

 Na questão "Já teve problemas/dificuldades com a empresa?" 14% afirmou já ter tido 

problemas ou dificuldades, sendo estes "Quis mudar a reserva e não conseguiu" (33%), "O website 

teve muitos problemas técnicos" (17%) e "Houve um erro na reserva" (17%).  

A Tabela 17 que se segue explicita os resultados da pergunta "Quais os aspectos que o 

levam a repetir a compra?", em que o factor "Bom preço" (64%) é referido como aspecto principal 

de repetição de compra. 

 

 

Tabela 16 - Respostas à questão "Quais os aspectos que o levam a repetir a compra?", em percentagens. 

Quais os aspectos que o levam a repetir 

a compra? 

Bom preço 64% 

Bom serviço 11% 

Satisfação com a viagem 11% 

Outra (Estupidez) 7% 

 

Base: 35 indivíduos inquiridos, consumidores de viagens. 
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 Relativamente à questão "Descreva a eDreams em três palavras" as respostas dadas 

estão representadas através da Tabela 16 que se segue. As palavras que predominaram são Rápida 

(17%), Cómoda (9%), Eficiente (9%) e Barata (9%).  

 

Tabela 17 - Respostas à questão "Descreva a eDreams em três palavras". 

Descreva a eDreams em três palavras 

Rápida 17% 

Cómoda 9% 

Eficiente 9% 

Barata 9% 

Prática 8% 

Fácil 8% 

Económica 6% 

Eficaz 6% 

Simples 5% 

Escolha 3% 

Diversificada 3% 

Apelativa 2% 

Segura 2% 

Impessoal 2% 

Actual 2% 

Moda 2% 

Comparar 2% 

Banal 2% 

Bons pacotes de viagem 2% 

Fiável 2% 

Confiante 2% 

 

Base: 35 indivíduos inquiridos, consumidores de viagens. 

 

Na questão "Como avalia a sua satisfação com a empresa?" 71% dos inquiridos avaliou-a 

como sendo "Alta", 11% como sendo "Muito alta", 11% como sendo "Baixa" e 7% como "Muito baixa".  

 

 

3.3.1. Comunicação da eDreams  

 O indivíduo que relatou a sua experiência de viagem com a eDreams mencionou que a 

empresa envia e-mails com promoções aos clientes - uma newsletter. Este contacto é indicado como 

óptimo porque "a pessoa vai estando atenta". Os clientes ficam registados no sítio de Internet e 

possuem uma password. Falou já se ter esquecido da sua e ter precisado de contactar com a 

eDreams, sendo que a resposta obtida foi rápida. Menciona ainda que o sítio de Internet funciona 

muito bem.  

 Nos inquéritos aos consumidores, na questão "Através de que meio conheceu a 

eDreams?" 89% dos inquiridos respondeu "Motores de busca" e 11% respondeu "Outra", sendo o 

meio os "Amigos".  
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Relativamente a "Como descreve o relacionamento da eDreams com o cliente?", 

explicitado na Tabela 18, 63% dos inquiridos considera que é "Bom", 26% considera que é 

"Inexistente", 4% considera-o "Muito mau", 4% considera-o "Mau" e outros 4% considera-o "Muito 

bom".  

 

 

Tabela 18 - Respostas à questão "Como descreve o relacionamento da eDreams com o cliente?", em percentagens. 

Como descreve o relacionamento da 

eDreams com o cliente? 

Bom 63% 

Inexistente 26% 

Muito mau 4% 

Mau 4% 

Muito bom 4% 

 

Base: 35 indivíduos inquiridos, consumidores de viagens. 

 

 Na questão "Descreva a eDreams em três palavras", representada na Tabela 16, 2% dos 

inquiridos referiu que esta é "Impessoal". Um dos indivíduos do acompanhamento de compra referiu 

ser positivo o facto de existirem endereços electrónicos específicos para as dúvidas que possam 

surgir e de existir um número de telefone para se poder falar com alguém em tempo real. 

 

3.4. Diferenças por Sexo, Idade e Habilitações Literárias 

 

Um aspecto interessante de mencionar é o facto de maioritariamente serem os homens a 

referirem o preço como vantagem da Internet e a darem mais importância à afinidade com a 

agência. Os homens são os que mais afirmam o futuro da compra online e os que conferem mais 

importância à oferta de destinos e ao bom serviço da agência. Por outro lado, são as mulheres que, 

na sua maioria, afirmam ser pelo preço que escolhem as agências de viagens e são as únicas que 

afirmam que a Internet não tem desvantagens. As mulheres são, também, as que mais ponderaram 

utilizar outro canal de compra de viagens. As mulheres conferem uma maior importância à segurança 

das agências físicas e os homens conferem mais importância à comodidade das agências online. 

Este dado confirma-se na compra através da Internet, sendo que a maioria dos consumidores deste 

canal são homens. 

A easyJet é a companhia aérea mais utilizada pelos consumidores inquiridos sendo a maioria, 

em geral, mulheres da faixa etária 18-24. São as mulheres que mais classificam a companhia aérea 

como "Mais Barata" e os homens como "Mais Eficiente". Relativamente à eDreams são os homens 

que mais a utilizam, na faixa etária dos 34-45 anos. 
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 Um facto a mencionar é que os homens na faixa etária 35-44 anos, com Licenciatura, foram 

os que mais avaliaram a satisfação com a eDreams  como "Alta" (74% dos inquiridos), enquanto que 

as mulheres da mesma faixa etária e com as mesmas habilitações literárias foram as que mais 

avaliaram a sua satisfação com a empresa como "Muito baixa" (68% dos inquiridos). Esta satisfação 

revela-se na avaliação do relacionamento da eDreams com o cliente, sendo que são também os 

homens (faixa etária 44-55 anos e Licenciados) que mais o avaliam como "Bom". As mulheres, no 

geral, consideram o preço da eDreams como "Semelhante ao de outras agências online" enquanto 

que os homens o classificam como "Acima das outras agências em geral". Os homens encontram-se 

muito mais satisfeitos com a empresa do que as mulheres. 

 

3.5. Discussão dos Resultados 

 

 A pergunta de partida "o que leva os consumidores de viagens a preferirem (ou não) o 

mercado online?" foi respondida através de entrevistas aos consumidores onde é possível observar  

algumas vantagens atribuídas ao canal online como o preço, a comodidade, a poupança de tempo e 

a comparação de preços. Os resultados dos inquéritos revelaram uma preferência pela compra 

através da Internet (70%) sendo as razões mais referidas "É mais rápido" (25%), "É mais cómodo" 

(25%) e "É mais barato" (22%). Estes factores do preço e da preferância pela compra de viagens 

através da Internet são também abordados pelo Tenth Five Year Plan (Planning Commision, 2002: 

818) que menciona a crescente actividade turística relativa aos voos cada vez mais baratos e ao uso 

da Internet como ferramenta de viagem.  

 Os resultados, tanto das entrevistas como dos inquéritos, vão ao encontro dos objectivos 

propostos. Relativamente ao objectivo "avaliar as vantagens e desvantagens da oferta online de 

viagens" verificou-se que os aspectos rapidez, variedade, preço, exclusividade e facilidade são 

considerados positivos e o aspecto da segurança é considerado um aspecto negativo.  Enquanto os 

consumidores valorizaram a variedade da oferta, Buhalis e Law (2008: 613) afirmam que um dos 

problemas da Internet é o facto de ter trazido muitas escolhas. 

Buhalis (2003: 152) afirma que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

encorajam o turismo já que o preço, o qual é um aspecto considerado positivo pelos participantes 

desta investigação, tem sido reduzido por estas, o que permite o desenvolvimento do turismo online 

através da possibilidade das empresas lidarem com grandes quantidades de informação 

rapidamente. 

Os indivíduos têm sido expostos a diversos produtos de turismo e destinos, pelo que os 

consumidores mais experientes, sofisticados e exigentes dependem muito dos media electrónicos 

para obterem informação acerca dos destinos de viagem, tal como pretendem comunicar as suas 

necessidades e os seus desejos aos vendedores rapidamente (Buhalis, 2005: 233). Esta rapidez, tal 

como revelada no presente estudo, implica que os consumidores perdem menos tempo à procura de 

serviços e produtos. 
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A variedade de serviços e produtos foi um aspecto positivo escolhido pelos participantes 

deste estudo, o que se deve ao facto de os serviços serem tipicamente oferecidos através da Internet 

e serem acessíveis através de uma grande variedade de localizações, desde computadores 

domésticos a cafés (Shaban-Nejad; Haarslev, 2008: 517).  

Os pacotes dinâmicos oferecidos pelas empresas possibilitam que os consumidores criem 

pacotes de viagens, oferecendo descontos após compras múltiplas e permitindo a criação de 

produtos feitos à medida das necessidades de cada um (Page; Connell, 2006: 115). Deste modo, a 

exclusividade permite que a eDreams atraia clientes através da oferta de serviços como Rent-a-car, 

por exemplo, não oferecidos pela concorrência.  

A importância da influência das atitudes no momento da compra significa que os gestores das 

companhias aéreas necessitam analisar continuamente e sistematicamente os factores utilizados nos 

sítios de Internet das companhias, os quais poderão melhorar a atitude dos consumidores (muitos 

factores são os já referidos anteriormente, como o preço ou a exclusividade) (Bigné et al., 2010: 218).  

Uma grande vantagem do turismo online, como mencionado pelos participantes, é a 

comodidade, a qual possibilita que as informações, os produtos e os serviços sejam comprados 

através de interacções com a empresa através do seu sítio de Internet (Law; Chang, 2007: 514). 

Neste sentido, a comodidade permite que as empresas ingressem nos mercados internacionais, uma 

vez que se torna possível comprar viagens de uma agência, mesmo que esta se situe noutro país, 

sem sair de casa, por exemplo. 

 Foi respondido o objectivo "averiguar como chega a informação da empresa eDreams ao 

consumidor", pois a maioria dos inquiridos afirmou tomar conhecimento da eDreams através dos 

Motores de Busca e, em alguns casos, através de amigos. A experiência de viagem revelou a 

comunicação entre a empresa eDreams e os seus clientes como sendo através de uma newsletter.  

Em relação ao objectivo "compreender como o consumidor vê o mercado online e 

offline, a eDreams e os concorrentes", um dos acompanhamentos ao processo de compra através 

do sítio de Internet da empresa revelou a satisfação com o serviço e a facilidade de navegação neste. 

Os sítios de Internet têm de ser fáceis de usar e devem providenciar benefícios e diversão, embora 

devam também reduzir o risco percebido, permitindo que os utilizadores usem páginas simples e que 

contenham toda a informação (Bigné et al., 2010: 218). Isto porque os consumidores são gostam de 

partilhar as suas informações pessoais, como se pode ver em relação à segurança. Então, a 

facilidade no momento da compra, como revelado pelos participantes desta investigação, tem um 

peso significativo na escolha da agência de viagens, sendo que o modo como os sítios de Internet 

estão organizados influenciam a sua utilização. 

 Os entrevistados mencionaram a falta de confiança no serviço online e na personalização do 

serviço. Constantinides (2004: 117) refere-se à importância da confiança, da interactividade e a 

facilidade (ou não) do uso dos sítios de Internet porque estes factores influenciam cada vez mais o 

comportamento do consumidor. 

Nos acompanhamentos de compra atribuiu-se relevância às opções de escolha que a 

eDreams proporciona aos clientes mas considerou-se negativa a inserção completa dos dados 

pessoais. Constantinides (2004: 118) menciona que as transacções online são uma grande causa de 
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irritação para os consumidores. Apesar de existirem muitas escolhas na Internet que permitem que os 

clientes tenham variedade, algumas barreiras psicológicas impedem que os consumidores completem 

transacções online, resultando em compras offline (Buhalis; Law, 2008: 612). Este estudo revela que 

a segurança é um factor que inibe os consumidores de realizar compras online, uma vez que estes 

necessitam de fornecer informações pessoais pela Internet. De acordo com Buhalis (2003: 326), a 

segurança nas transacções e a garantia de qualidade são aspectos críticos para a satisfação dos 

consumidores, pelo que os resultados deste estudo demonstram que efectivamente a segurança é o 

aspecto negativo das compras online.  

 O inquérito aos consumidores revelou uma satisfação alta (71%) com a empresa e uma 

percentagem baixa de dificuldades ou problemas (14%). Apesar deste facto, o sítio de Internet mais 

utilizado é a easyJet (28%). 

  Verificou-se os factores "Mais Barato" (37%), seguido pelos motivos "Mais Eficiente" (36%), 

"Melhores Destinos" (11%), "Mais Destinos" (9%) e "Melhor Serviço" (7%) quanto aos concorrentes 

da eDreams e à própria empresa, sendo que esta não foi observada como a mais utilizada (apenas 

22% dos inquiridos mencionou utilizar a eDreams). 

 Os inquiridos vêem o preço da empresa eDreams como, na maioria (42,4%), semelhante aos 

das outras agências online, o que pode explicar o facto de haver uma grande dispersão na utilização 

de agências online. No entanto, 79% dos inquiridos afirmou comprar através da eDreams devido ao 

Preço praticado e a empresa é vista como Rápida (17%), Eficiente (9%) e Barata (9%). Os sujeitos 

revelaram utilizar mais o serviço de Voos (77%) e, na sua maioria, utilizam a empresa há mais de um 

ano (71,4%). O indivíduo entrevistado que explicitou a sua experiência de viagem com a empresa 

sublinhou a existência de uma newsletter que proporciona o facto de o cliente ir estando atento ao 

que se passa com a empresa. Os inquéritos revelaram que o relacionamento da eDreams com o 

cliente é Bom (63%). 

 O subtópico "de que modo a expansão do mercado online de viagens está relacionada 

com a tendência para o empowerment do consumidor?" revelou-se na opinião sobre a compra 

online e no facto de os consumidores compararem os preços das diversas companhias antes de 

fazerem a sua decisão. No caso Americano, Samli (2001: 118) refere a importância de oferecer várias 

escolhas de produtos e serviços aos consumidores. Afirma ainda que a competição é a essência do 

empowerment (idem: 112). Neste estudo verificou-se que o mesmo se aplica; o facto de existirem 

várias companhias aéreas, com diversas ofertas de produtos, incentiva os consumidores a 

procurarem uma que seja mais barata.  

 Ao dar poder ao consumidor, a Internet permite que estes comprem os seus próprios 

itinerários - o que ameaça as agências de viagens (Gartner; Lime, 2000: 59) - e possibilita a oferta de 

informação específica (Newton, 2008: 110). Conseguir a fidelização dos consumidores a marcas 

específicas é muito mais difícil; as escolhas são em maior número, a competição maior e os 

consumidores mais dispostos a aventurarem-se e a experimentarem (Windham; Orton, 2000: 50).  

 Os consumidores entrevistados mencionam o facto da compra online ser dos "mais jovens" e, 

também, a crescente tendência do uso da Internet. Yeoman (2008: 268) refere que as gerações mais 

novas crescem com a tecnologia e são eficientes no uso desta. Segundo o autor, este uso eficiente 
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traduz-se na capacidade de pesquisar informação rapidamente e num empowerment que lhes 

permite construírem as suas próprias férias.  

 A Internet permitiu o empowerment do consumidor, tornando-o mais conhecedor, e 

encorajando-o a procurar um valor excepcional de dinheiro e de tempo. Os consumidores de turismo 

experientes, sofisticados e exigentes requerem uma interacção com os fornecedores para 

satisfazerem as suas necessidades e os seus desejos específicos (Buhalis; Egger, 2008: 460). A 

Internet dá poder ao consumidor (Szoka; Marcus, 2010: 19) e permite que este faça escolhas mais 

informadas (Haugtvedt, 2009: 328) como, por exemplo, os consumidores entrevistados que referiram 

utilizar o  canal para "procurar agências mais baratas".  
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Conclusão 

 

 As indústrias de turismo responderam à emergência e à proliferação dos estilos de vida ao 

providenciar nichos de mercado, mais flexibilidade, escolha e auto-orientação, tornando o mercado 

turístico segmentado em vários grupos de acordo com os consumidores (Jamal; Robinson, 2009: 72). 

Os estudos sobre o comportamento do consumidor (necessidades, preferências e mudanças 

demográficas) e sobre a satisfação dos consumidores, o relacionamento de longo-prazo e a lealdade 

à empresa são prioridades (Andreu; Kozak, 2006: 16). É necessário compreender se a Internet pode 

contribuir para a capacidade das organizações de gerir minimizar os custos melhor que a 

concorrência, de forma a obter vantagem competitiva (Buhalis, 2003, p. 151). 

 Os consumidores associaram à Internet os factores de preço, de comodidade, de tempo e 

de comparação de preços. Apontaram, de igual forma, como grandes desvantagens a introdução 

dos dados pessoais para efectuarem a compra e o pagamento em si. No entanto, referem o seu 

futuro, com a crescente tendência na sua utilização, e o preço mais barato como aspectos a 

mencionar. Os consumidores referiram como aspectos de preferência das agências o preço, a oferta 

de destinos e a afinidade. Este estudo observou nos consumidores entrevistados um certo 

empowerment na medida em que estes estão a utilizar a Internet para comparar preços e destinos 

das variadas companhias aéreas. As agências de turismo estão a desenvolver as técnicas de 

comunicação com o cliente, como o apoio online ao cliente, que permitem que estes comuniquem de 

forma mais rápida com as empresas (Jamal; Robinson, 2009: 566). 

 Neste estudo, a Internet revelou-se como um canal importante para a procura de agências e 

de preços ideais. Com o surgimento de meios de comunicação online as empresas começaram uma 

nova comunicação com os consumidores, remodelando as ideias tradicionais sobre as marcas e 

criando novas oportunidades para as empresas entenderem os consumidores e conectarem-se com 

estes instantaneamente (Harvard Business Review, s.d.: 2). 

 Os inquéritos aos consumidores revelaram a preferência pelo mercado online com os factores 

"Mais rápido", "Mais cómodo" e "Mais barato" a serem mencionados como vantagens e preferências 

do canal, tanto nas entrevistas como nos inquéritos. A eDreams não é um dos sítios de Internet mais 

utilizado pelo consumidores, sendo que muito poucos afirmaram utilizar este serviço. A easyJet e a 

Agência Abreu revelaram-se como as agências mais utilizadas. Verificou-se um empowerment do 

consumidor - este tornou-se mais autónomo na procura da sua viagem perfeita. 

 Algumas implicações práticas do estudo passam pela análise da opinião de alguns 

consumidores de viagens sobre os mercados online e offline, sobre a eDreams e a concorrência 

desta. O facto de a maioria dos consumidores apontarem as vantagens e as desvantagens de cada 

mercado poderá capacitar a um pensamento acerca de como os tornar mais apelativos; a Internet é 

associada à facilidade/comodidade de uso e ao preço barato, sendo que o sentimento de falta de 

segurança surge como um factor de desconfiança do canal. Neste aspecto, as agências físicas 

tornam-se favoritas, por haver sentimento de segurança na protecção de dados. Windham e Orton 

(2000: 197) mencionam que os consumidores sentem que alguns comerciantes de produtos online 
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abusam do seu poder de reunir e distribuir a informação pessoal para objectivos de marketing em vez 

de usarem a informação para tornarem a experiência da compra online mais valiosa.  

 A fraca existência de estudos sobre a empresa eDreams permite que este estudo apresente 

conclusões importantes sobre a visão de alguns consumidores que são clientes da empresa. A 

maioria que utiliza os seus serviços considera que os seus preços são semelhantes aos de outras 

agências, mas afirma repetir a compra devido aos bons preços e encontram-se satisfeitos com a 

empresa e com os seus serviços. Apesar desta satisfação, verificou-se que a companhia easyJet é a 

preferida por ser a mais barata. 

 Este estudo possui limitações que devem ser mencionadas como o facto de a amostra ser 

pequena e não representativa e de faltar um estudo etnográfico de maior dimensão para 

acompanhamento efectivo das compras e das viagens.   

 Investigações futuras poderão concentrar-se num estudo mais longo, que se pode focar num 

só canal de compra de viagens. Poderá efectuar-se estudos sobre os factores de preferência pelas 

companhias aéreas a fim de se avaliar o seu serviço e, também, estudos aprofundados sobre a 

empresa eDreams. 

 

.  
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Gráfico 1 - Capacidade de lugares na Europa - low-cost vs. tradicional. 

Fonte:  SRS Low Cost Monitor 2008 - RDC Aviation in Anuário de Tráfego ANA - Aeroportos de Portugal, SA. (2008), 

disponível na URL  <http://www.ana.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=60696052&att_display=y&att_download=y>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Evolução dos passageiros por segmento, de 2003 a 2008. 

Fonte: Anuário de Tráfego ANA - Aeroportos de Portugal, SA. (2008), disponível na URL  

<http://www.ana.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=60696052&att_display=y&att_download=y>. 
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Gráfico 3 - Evolução do comércio. 

Fonte: IAMAI, disponível na URL <http://www.iamai.in/Upload/Research/final_ecommerce_report07.pdf>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Estudo efectudo pela The Nielsen Company onde se perguntou "Have you ever made a purchase over the 

Internet?" 

Fonte: Global Nielsen Consumer Report, Trends in Online Shopping (2008), disponível na URL 

<http://th.nielsen.com/site/documents/GlobalOnlineShoppingReportFeb08.pdf>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Percentagens das respostas dos consumidores quanto à pergunta "How often, if ever, do you look at and 
shop for products in local stores, but when it comes time to buy, you purchase online?". 



 

Marisa Garanhel, 3º ano de Ciências da Comunicação                                                  46 | P á g i n a  
 

O caso eDreams O mercado e o consumidor das agências de viagens online 

Fonte: Center for the Digital Future (2010), na URL 

<http://www.digitalcenter.org/pages/Archive_content.asp?intGlobalId=77&intTypeId=1>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - Estudo efectuado pelo OFT sobre as razões da compra online (2007). 

Fonte: OFT Consumer telephone survey, presente no estudo de mercado do OFT, disponível na URL 

<http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/consumer_protection/oft921.pdf>. 
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Tabelas 
 

Tabela 1 - Crescimento da capacidade de lugares europeu, por agências low-cost e não low-cost. 

Fonte: RDC Aviation Ltd, SRS Low-Cost Monitor (2008), in Gonçalves (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Dados relativos à quota de mercado dos aeroportos, quanto à capacidade de lugares (2007). 

Fonte: RDC Aviation Ltd, SRS Low-Cost Monitor (2008), in Gonçalves (2009) (adaptado). 

 

Lisbon 14,4% 

Faro 65,3% 

Lisbon 14,4% 

Faro 65,3% 

 

 

Tabela 3 - Evolução do número de destinos, de 2006 a 2008, nos aeroportos ANA (adaptado). 

Fonte: Anuário de Tráfego ANA - Aeroportos de Portugal, SA. (2008), disponível na URL  

<http://www.ana.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=60696052&att_display=y&att_download=y>. 
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Entrevista aos Consumidores 

 

 

1 - Através de que canal compra viagens? 

 

2 - Porque prefere esse canal? 

 

3 - Quais as vantagens que encontra? E quais as desvantagens? 

 

4 - Já considerou comprar através de um canal diferente (online ou numa "agência física")? 

 

5 - O que pensa acerca da compra online de viagens? 

 

6 - Que agência(s) utiliza? 

 

7 - O que torna essa(s) agência(s) diferentes das outras? 
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Inquérito aos Consumidores 

 

 

1) Costuma viajar? 

a) Sim 

b) Não (Passe à pergunta 3.) 

 

2) Onde costuma viajar e com que regularidade?     

 

Em 

Portugal 

No 

estrangeiro 
Por lazer No trabalho 

Vária vezes por ano     

Pelo menos uma vez por ano     

Menos de uma vez por ano     

 

3) Compra viagens através da Internet? 

a) Sim (Passe à pergunta 5.) 

b) Não  

 

4) Se não, porquê?  

a) Não é seguro 

b) Os preços não compensam 

c) Tenho medo de me enganar 

d) Acho que posso ser enganado(a) 

e) Receio não poder reclamar / não saber a quem reclamar 

f) Não é fácil fazer alterações à compra 

g) Os comprovativos da compra não são tão válidos 

h) Não tenho acesso à Internet 

i) A companhia que utilizo não tem website 

j) Outra. Qual?__________________________________ 

 

5) Quais as razões para comprar viagens através da Internet? 

a) É mais barato 

b) É mais rápido 

c) É mais cómodo 

d) Tem mais destinos à escolha 

e) Tem destinos mais apelativos 

f) Não conheço nenhuma agência “física” de confiança 

g) Porque me sugeriram / recomendaram 

h) Porque é mais fácil comparar preços 
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i) Bom atendimento a clientes 

j) Outra. Qual?__________________________________ 

 

6) Que websites utiliza para comprar viagens? (Refira até três.)  

7)  

 Websites 

1.  

2.  

3.  

 

6.1.) Porque os prefere? (No sítio da resposta, coloque 1, 2 e 3 consoante a enumeração dos 
websites na pergunta anterior.) 
 

 Razões de Preferência 

Mais Barato  

Mais Eficiente  

Melhores Destinos  

Mais Destinos  

Melhor Serviço  

 
 

8) Já comprou viagens através da eDreams? 

a) Sim  

b) Não (Passe à pergunta 19.) 

 

 

9) Se sim, através de que meio conheceu a eDreams? 

a) Motores de busca 

b) Newsletters 

c) Redes Sociais 

d) Blogues 

e) Fóruns 

f) Revistas Especializadas 

g) Outra. Qual? _______________________________ 

 

10) Há quanto tempo utiliza os serviços da eDreams? 

a) Há menos de um mês 
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b) Entre um mês a seis meses 

c) Entre seis meses a um ano 

d) Há mais de um ano 

 

10) Qual a principal razão que o leva a comprar viagens através da eDreams? 

a) Preço 

b) Promoções 

c) Destinos mais apelativos 

d) Mais destinos à escolha 

e) Oferta de pacotes de viagens com melhor localização (ex.: Voo+Hotel) 

f) Bom atendimento a clientes 

g) Benefícios ou descontos por ser um cliente assíduo 

h) Satisfação com o serviço 

i) Não gosto de comprar em agências "físicas" 

j) Outra. Qual?___________________________________ 

 

11) Que serviços da eDreams utilizou? 

a) Voos  

b) Hotéis 

c) Voo+Hotel 

d) Rent-a-car 

 

12) Como considera o preço da eDreams? (pode dar até duas respostas) 

a) Acima do de outras agências online  

b) Acima das outras agências em geral  

c) Semelhante ao de outras agências online  

d) Semelhante ao de outras agências em geral  

e) Abaixo do de outras agências online  

f) Abaixo do das outras agências em geral 

 

13) Descreva a eDreams em três palavras. 

   

  ___________________ 

  ___________________ 

  ___________________ 

 

14) Já teve problemas/dificuldades com a empresa? 

a) Sim 

b) Não (Passe à pergunta 16.) 
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15) Se sim, que dificuldades teve? 

a) O website teve muitos problemas técnicos 

b) Houve um erro na reserva 

c) Quis mudar a reserva e não conseguiu 

d) Houve alterações na reserva que não me foram comunicadas 

e) Problemas no voo/viagem 

f) Problemas com o hotel 

g) Problemas com o serviço Rent-a-car 

h) Mau atendimento por parte da empresa 

 

16) Como descreve o relacionamento da eDreams com o cliente? 

a) Inexistente 

b) Muito mau 

c) Mau 

d) Bom  

e) Muito bom  

 

17) Quais os aspectos que o levam a repetir a compra? 

a) Bom serviço 

b) Satisfação com a viagem 

c) Bom preço 

d) A eDreams responde às perguntas/dúvidas 

 

18) Como avalia a sua satisfação com a empresa? 

a) Muito alta 

b) Alta 

c) Baixa 

d) Muito baixa 

 

19) Idade _____ 

 

20) Sexo 

a) Feminino 

b) Masculino 

 

21) Habilitações literárias 

a) 1º Ciclo 

b) 2º Ciclo 

c) 3º Ciclo 

d) Ensino Secundário 
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e) Licenciatura 

f) Mestrado 

g) Doutoramento 

h) Curso superior incompleto 

 

Muito obrigada pela sua participação!  
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Tabela de Análise de Conteúdo 

 

Tema 1: Canal de Compra de Viagens 

Hipóteses Contexto Enumeração 

Internet  E#1; E#3; E#4; E#5; 
E#7; E#9; E#10; E#13; 
E#14; E#15  

Agências Físicas  E#2; E#6; E#8; E#11; 
E#12; E#16; E#17; 
E#18; E#19; E#20 

Tema 2: Preferência Pelo Canal: Internet 

Hipóteses Contexto Enumeração 

Rapidez É um canal mais rápido; 
Consegue ver-se tudo;  

E#1; E#4; 

Comodidade Por ser mais cómodo; 
não é preciso deslocar-
se às agências 

E#3; E#7; E#10; E#15 

Eficácia Funciona melhor que as 
agências de viagens 
físicas 

E#4 

Preço Comparação de preços; 
Mais barata; É 
económico 

E#4; E#5; E#7; E#9; 
E#10; E#15 

Oferta Tem mais oferta E#5; E#15 

Mais prático Não se perde tempo E#9; E#10; E#15 

Facilidade É mais fácil comprar 
viagens 

E#13; E#14 

Tema 3: Preferência Pelo Canal: Agências Físicas 

Hipóteses Hipóteses Hipóteses 

Disponibilidade Pessoal 
de Horário/ Flexibilidade 

Combina os voos com o 
seu horário 

E#2 

Segurança Utiliza as agências 
quando pensa no factor 
segurança em termos 
dos aviões 

E#2; E#7; E#12 

Falta de confiança Não tem confiança no 
serviço online 

E#6; E#17 

Trabalho A viagem profissional é 
comprada numa agência 
de viagens 

E#8 

Não sabe utilizar a 
internet 

Utiliza as agências 
físicas por não saber 
utilizar o outro canal 

E#11 

Comodidade Sentiu maior apoio com 
as agências 

E#16 

Era a única que 
conhecia 

Só conhecia a agência 
física 

E#17 

Oferta Mais oferta de viagens E#18; E#19 

Bom serviço Foi bem atendido E#20 

Tema 4: Vantagens do Canal: Internet 

Hipóteses Contexto Enumeração 

Comodidade Poder estar em qualquer 
local (conforme a 
disponibilidade) e 
efectuar a compra; não é 
preciso deslocar-se ao 

E#3; E#7; E#13; E#15 
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local 

Comparação de Preços Poder comparar os 
preços de várias 
companhias 

E#1; E#4; E#9; E#10 

Ver o local Comparar fotografias 
dos destinos 

E#1 

Rapidez É um canal muito mais 
rápido, permite efectuar 
a compra em pouco 
tempo  

E#4; E#10 

Simulação de compra Poder fazer simulações 
e estudar os dias de ida 
e de volta conforme os 
preços 

E#4;  

Facilidade Não é preciso fazer o 
check in, se se perder o 
bilhete pode ter-se outro 
no aeroporto porque 
basta ter o código 

E#4; E#14 

Preço O preço é competitivo; É 
mais barato 

E#7; E#9 

Tema 5: Vantagens do Canal: Agências Físicas 

Hipóteses Hipóteses Hipóteses 

Segurança Pelas agências é mais 
seguro, especialmente 
se estiver acompanhado 
(por menores ou 
familiares) 

E#2; E#7; E#8; E#12; 
E#16; E#17; E#20 

Personalização Acompanhamento 
constante e 
personalizado do 
viajante 

E#11; E#17; E#19 

Melhor organização As viagens são melhor 
organizadas 

E#18 

Oferta Muitas opções de 
destinos 

E#20 

Tema 6: Desvantagens do Canal: Internet 

Hipóteses Contexto Enumeração 

Não tem Não tem desvantagens E#3; E#4; E#13; E#14; 
E#15; E#16 

Pagamento Desconfiança no 
pagamento 

E#1; E#10 

Insegurança Não se sente seguro no 
acto da compra 

E#5 

Não poder alterar a data 
do voo 

Se se quiser mudar a 
data do voo perde-se o 
dinheiro; 

E#7 

Dados pessoais É preciso pôr o número 
do cartão de crédito 

E#7; E#9 

Não saber a quem se 
dirigir 

Quando há problemas 
não há se sabe com 
quem falar 

E#10 

Tema 7: Desvantagens do Canal: Agências Físicas 

Hipóteses Hipóteses Hipóteses 

Não tem Não tem desvantagens E#6; E#18; E#19 

Não poder alterar a data 
do voo 

Perde o dinheiro se 
quiser fazer alterações 

E#7 

Preço Paga-se mais para ter o 
visto; É mais caro 

E#11; E#17; E#20 
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Tema 8: Consideração da Utilização de Outro Canal: Internet 

Hipóteses Contexto Enumeração 

Sim Já considerou mas tem 
receio da parte da 
colocação dos dados 
pessoais 

E#12 

Não Porque se tem que 
pagar logo; acha que já 
não tem idade par a 
aprender e não tem 
interesse; tem medo de 
ser enganado 

E#6; E#16; E#17; E#18; 
E#19; E#20 

Tema 9: Consideração da Utilização de Outro Canal: Agências Físicas 

Hipóteses Hipóteses Hipóteses 

Sim Possibilidade de uma 
conversa mais aberta 
sobre os destinos; Já 
pensou mas não quer 
deslocar-se 

E#1; E#11; E#13 

Não Tem tido uma boa 
experiência; a internet é 
mais fácil; Fica mais caro 

E#9; E#10; E#14; E#15 

Já comprava Era cliente mas prefere a 
internet; costumava 
comprar nas agências 
físicas antes da internet 
estar tão divulgada e 
agora prefere-a 

E#3; E#4; E#5 

Tema 10: Opinião Acerca da Compra Online de Viagens 

Hipóteses Contexto Enumeração 

Facilidade Em termos de tempo, 
não se perde tanto 
tempo que a ir a uma 
agência 

E#7; E#11; E#15 

Limitadora Limita quem não tem 
internet e não consegue 
aceder e quem não tem 
cartão de crédito. O 
bilhete uma vez 
comprado não se pode 
trocar;  

E#4 

Positiva É um serviço muito bom E#5; E#10; E#14; E#15 

Tem futuro A tendência é utilizar a 
internet; é a evolução da 
tecnologia; é bom para 
as novas gerações 

E#7; E#9; E#16; E#17; 
E#18 

Oferta Oferta variada E#7; E#12 

Preço Como não há grandes 
intermediários, os preços 
são mais competitivos; É 
mais barato 

E#2; E#7; E#11; E#12 

Serviço A internet fornece um 
serviço melhor 

E#7 

Mais prático É um serviço mais 
prático 

E#9; E#13 

Desemprego Há mais compras online 
e as pessoas já não vão 
às agências 

E#9 

Comodidade Pode acompanhar a E#2; E#13; E#14 



 

Marisa Garanhel, 3º ano de Ciências da Comunicação                                                  57 | P á g i n a  
 

O caso eDreams O mercado e o consumidor das agências de viagens online 

evolução dos preços em 
casa; Não tem que se 
deslocar 

Rápido Comprar pela internet é 
mais rápido que ir a uma 
agência física 

E#15 

Eficaz Funciona muito bem E#15 

Falta de personalização Não tem ninguém que 
fale e esclareça as 
dúvidas 

E#19 

Falta de segurança Tem medo de ser 
enganado 

E#20 

Acessível O canal é mais acessível E#2 

Pouco concorrencial Em termos de destinos 
exóticos, é melhor ir às 
agências físicas 

E#2 

Concorrencial Os preços são melhores 
que os das agências 
físicas 

E#8 

Vantajoso Para destinos mais 
curtos e para procurar 
hotéis 

E#2 

Tema 11: Agências Utilizadas 

Hipóteses Contexto Enumeração 

Não usa Não usa (nem quer usar) 
mas conhece a Agência 
Abreu e a TopAtlânctico 

E#1 

Agência Abreu Online; Física; Grande 
variedade de destinos e 
horários, bom serviço; É 
a mais antiga e tem mais 
agências 

E#2; E#3; E#6; E#11; 
E#12; E#16; E#17; 
E#18; E#19; E#20 

Halcon É uma boa agência, tem 
bons preços 

E#2 

White Airways Tem bons preços. E#2 

Germanwings É uma boa agência. E#3 

Expedia Tem bons preços. E#2 

Iberia É uma boa agência. E#2 

TAP Tem mais confiança E#2; E#3; E#9; E#10; 
E#13; E#14; E#15 

Low cost Usa as mais baratas E#3 

Terminal A Como motor de busca E#8 

Depende dos destinos Escolha condicionada 
pelos destinos 
oferecidos pelas 
agências 

E#4 

easyJet Costuma viajar na 
Europa e é a easyJet 
que resolve as questões 
neste continente; Bom 
preço 

E#2; E#4; E#13 

AirFrance Não é barata mas é uma 
boa agência; 

E#4; E#13 

eDreams É a que mais utiliza; Tem 
acordos com várias 
companhias e encontra o 
pacote melhor de acordo 
com a disponibilidade 

E#5; E#7 

Sagres Física E#6 
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Booking.com Alojamento E#2; E#7 

Hotels.com Alojamento E#2 

HomeAway Alojamento E#2 

Brittish Airways É barata. E#10 

El Corte Inglés É mais cómodo utilizar 
esta agência. 

E#12 

Swiss Air  E#14 

Tag Tur  E#14; E#15 

Verde Pino É a da paróquia E#16; E#17; E#18; E#19 

Tema 12: Preferência pelas Agências 

Hipóteses Contexto Enumeração 

Horário Compra nas agências de 
acordo com os horários 
de voo 

E#2 

Preço Preço praticado pelas 
agências; Voa pelas 
mais baratas; São mais 
baratas 

E#2; #3; E#4; E#13; E#; 
14; E#15 

Oferta de destinos Destinos oferecidos; E#2; E#3; E#4; E#13; 
E#20 

Finalidade da viagem Voos mais específicos 
para a área desejada; 
Por onde viaja, a 
companhia escolhida é a 
melhor 

E#3; E#4 

Hábito A que mais utiliza E#5; E#7; E#9 

Recomendação A família usa e tem 
confiança 

E#6; E#19 

Segurança A eDreams permite 
viajar por agências como 
a Brittish Airways; sente-
se segura na TAP  

E#7; E#9 

Afinidade Gosta da Companhia E#8; E#9; E#16; E#17 

Confiança Sabe que vai ser bem 
atendido 

E#8; E#9 

Personalização Na companhia física 
fazem um 
acompanhamento 
pessoal (no aeroporto 
recebe uma SMS ou 
uma chamada a 
perguntar se está tudo a 
correr bem) 

E#11 

Destino Só a TAP viajava para o 
destino escolhido 

E#10 

Comodidade Era a que existia na área E#8; E#12; E#16 

Bom serviço Gostou do serviço da 
Companhia 

E#8; E#15; E#17; E#20 

Facilidade Utiliza-as porque "dão 
mais jeito" 

E#12 

Publicidade Escolheu a Abreu 
porque é a que "tem 
mais fama" 

E#2; E#18 

Tema 1: Canal de Compra de Viagens 

Hipóteses Contexto Enumeração 

Internet  E#1; E#3; E#4; E#5; 
E#7; E#9; E#10; E#13; 
E#14; E#15  
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Agências Físicas  E#2; E#6; E#8; E#11; 
E#12; E#16; E#17; 
E#18; E#19; E#20 

Tema 2: Preferência Pelo Canal: Internet 

Hipóteses Contexto Enumeração 

Rapidez É um canal mais rápido; 
Consegue ver-se tudo;  

E#1; E#4; 

Comodidade Por ser mais cómodo; 
não é preciso deslocar-
se às agências 

E#3; E#7; E#10; E#15 

Eficácia Funciona melhor que as 
agências de viagens 
físicas 

E#4 

Preço Comparação de preços; 
Mais barata; É 
económico 

E#4; E#5; E#7; E#9; 
E#10; E#15 

Oferta Tem mais oferta E#5; E#15 

Mais prático Não se perde tempo E#9; E#10; E#15 

Facilidade É mais fácil comprar 
viagens 

E#13; E#14 

Tema 3: Preferência Pelo Canal: Agências Físicas 

Hipóteses Hipóteses Hipóteses 

Disponibilidade Pessoal 
de Horário/ Flexibilidade 

Combina os voos com o 
seu horário 

E#2 

Segurança Utiliza as agências 
quando pensa no factor 
segurança em termos 
dos aviões 

E#2; E#7; E#12 

Falta de confiança Não tem confiança no 
serviço online 

E#6; E#17 

Trabalho A viagem profissional é 
comprada numa agência 
de viagens 

E#8 

Não sabe utilizar a 
internet 

Utiliza as agências 
físicas por não saber 
utilizar o outro canal 

E#11 

Comodidade Sentiu maior apoio com 
as agências 

E#16 

Era a única que 
conhecia 

Só conhecia a agência 
física 

E#17 

Oferta Mais oferta de viagens E#18; E#19 

Bom serviço Foi bem atendido E#20 

Tema 4: Vantagens do Canal: Internet 

Hipóteses Contexto Enumeração 

Comodidade Poder estar em qualquer 
local (conforme a 
disponibilidade) e 
efectuar a compra; não é 
preciso deslocar-se ao 
local 

E#3; E#7; E#13; E#15 

Comparação de Preços Poder comparar os 
preços de várias 
companhias 

E#1; E#4; E#9; E#10 

Ver o local Comparar fotografias 
dos destinos 

E#1 

Rapidez É um canal muito mais 
rápido, permite efectuar 
a compra em pouco 

E#4; E#10 
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tempo  

Simulação de compra Poder fazer simulações 
e estudar os dias de ida 
e de volta conforme os 
preços 

E#4;  

Facilidade Não é preciso fazer o 
check in, se se perder o 
bilhete pode ter-se outro 
no aeroporto porque 
basta ter o código 

E#4; E#14 

Preço O preço é competitivo; É 
mais barato 

E#7; E#9 

Tema 5: Vantagens do Canal: Agências Físicas 

Hipóteses Hipóteses Hipóteses 

Segurança Pelas agências é mais 
seguro, especialmente 
se estiver acompanhado 
(por menores ou 
familiares) 

E#2; E#7; E#8; E#12; 
E#16; E#17; E#20 

Personalização Acompanhamento 
constante e 
personalizado do 
viajante 

E#11; E#17; E#19 

Melhor organização As viagens são melhor 
organizadas 

E#18 

Oferta Muitas opções de 
destinos 

E#20 

Tema 6: Desvantagens do Canal: Internet 

Hipóteses Contexto Enumeração 

Não tem Não tem desvantagens E#3; E#4; E#13; E#14; 
E#15; E#16 

Pagamento Desconfiança no 
pagamento 

E#1; E#10 

Insegurança Não se sente seguro no 
acto da compra 

E#5 

Não poder alterar a data 
do voo 

Se se quiser mudar a 
data do voo perde-se o 
dinheiro; 

E#7 

Dados pessoais É preciso pôr o número 
do cartão de crédito 

E#7; E#9 

Não saber a quem se 
dirigir 

Quando há problemas 
não há se sabe com 
quem falar 

E#10 

Tema 7: Desvantagens do Canal: Agências Físicas 

Hipóteses Hipóteses Hipóteses 

Não tem Não tem desvantagens E#6; E#18; E#19 

Não poder alterar a data 
do voo 

Perde o dinheiro se 
quiser fazer alterações 

E#7 

Preço Paga-se mais para ter o 
visto; É mais caro 

E#11; E#17; E#20 

Tema 8: Consideração da Utilização de Outro Canal: Internet 

Hipóteses Contexto Enumeração 

Sim Já considerou mas tem 
receio da parte da 
colocação dos dados 
pessoais 

E#12 

Não Porque se tem que 
pagar logo; acha que já 
não tem idade par a 

E#6; E#16; E#17; E#18; 
E#19; E#20 
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aprender e não tem 
interesse; tem medo de 
ser enganado 

Tema 9: Consideração da Utilização de Outro Canal: Agências Físicas 

Hipóteses Hipóteses Hipóteses 

Sim Possibilidade de uma 
conversa mais aberta 
sobre os destinos; Já 
pensou mas não quer 
deslocar-se 

E#1; E#11; E#13 

Não Tem tido uma boa 
experiência; a internet é 
mais fácil; Fica mais caro 

E#9; E#10; E#14; E#15 

Já comprava Era cliente mas prefere a 
internet; costumava 
comprar nas agências 
físicas antes da internet 
estar tão divulgada e 
agora prefere-a 

E#3; E#4; E#5 

Tema 10: Opinião Acerca da Compra Online de Viagens 

Hipóteses Contexto Enumeração 

Facilidade Em termos de tempo, 
não se perde tanto 
tempo que a ir a uma 
agência 

E#7; E#11; E#15 

Limitadora Limita quem não tem 
internet e não consegue 
aceder e quem não tem 
cartão de crédito. O 
bilhete uma vez 
comprado não se pode 
trocar;  

E#4 

Positiva É um serviço muito bom E#5; E#10; E#14; E#15 

Tem futuro A tendência é utilizar a 
internet; é a evolução da 
tecnologia; é bom para 
as novas gerações 

E#7; E#9; E#16; E#17; 
E#18 

Oferta Oferta variada E#7; E#12 

Preço Como não há grandes 
intermediários, os preços 
são mais competitivos; É 
mais barato 

E#2; E#7; E#11; E#12 

Serviço A internet fornece um 
serviço melhor 

E#7 

Mais prático É um serviço mais 
prático 

E#9; E#13 

Desemprego Há mais compras online 
e as pessoas já não vão 
às agências 

E#9 

Comodidade Pode acompanhar a 
evolução dos preços em 
casa; Não tem que se 
deslocar 

E#2; E#13; E#14 

Rápido Comprar pela internet é 
mais rápido que ir a uma 
agência física 

E#15 

Eficaz Funciona muito bem E#15 

Falta de personalização Não tem ninguém que 
fale e esclareça as 

E#19 
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dúvidas 

Falta de segurança Tem medo de ser 
enganado 

E#20 

Acessível O canal é mais acessível E#2 

Pouco concorrencial Em termos de destinos 
exóticos, é melhor ir às 
agências físicas 

E#2 

Concorrencial Os preços são melhores 
que os das agências 
físicas 

E#8 

Vantajoso Para destinos mais 
curtos e para procurar 
hotéis 

E#2 

Tema 11: Agências Utilizadas 

Hipóteses Contexto Enumeração 

Não usa Não usa (nem quer usar) 
mas conhece a Agência 
Abreu e a TopAtlânctico 

E#1 

Agência Abreu Online; Física; Grande 
variedade de destinos e 
horários, bom serviço; É 
a mais antiga e tem mais 
agências 

E#2; E#3; E#6; E#11; 
E#12; E#16; E#17; 
E#18; E#19; E#20 

Halcon É uma boa agência, tem 
bons preços 

E#2 

White Airways Tem bons preços. E#2 

Germanwings É uma boa agência. E#3 

Expedia Tem bons preços. E#2 

Iberia É uma boa agência. E#2 

TAP Tem mais confiança E#2; E#3; E#9; E#10; 
E#13; E#14; E#15 

Low cost Usa as mais baratas E#3 

Terminal A Como motor de busca E#8 

Depende dos destinos Escolha condicionada 
pelos destinos 
oferecidos pelas 
agências 

E#4 

easyJet Costuma viajar na 
Europa e é a easyJet 
que resolve as questões 
neste continente; Bom 
preço 

E#2; E#4; E#13 

AirFrance Não é barata mas é uma 
boa agência; 

E#4; E#13 

eDreams É a que mais utiliza; Tem 
acordos com várias 
companhias e encontra o 
pacote melhor de acordo 
com a disponibilidade 

E#5; E#7 

Sagres Física E#6 

Booking.com Alojamento E#2; E#7 

Hotels.com Alojamento E#2 

HomeAway Alojamento E#2 

Brittish Airways É barata. E#10 

El Corte Inglés É mais cómodo utilizar 
esta agência. 

E#12 

Swiss Air  E#14 

Tag Tur  E#14; E#15 

Verde Pino É a da paróquia E#16; E#17; E#18; E#19 
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Tema 12: Preferência pelas Agências 

Hipóteses Contexto Enumeração 

Horário Compra nas agências de 
acordo com os horários 
de voo 

E#2 

Preço Preço praticado pelas 
agências; Voa pelas 
mais baratas; São mais 
baratas 

E#2; #3; E#4; E#13; E#; 
14; E#15 

Oferta de destinos Destinos oferecidos; E#2; E#3; E#4; E#13; 
E#20 

Finalidade da viagem Voos mais específicos 
para a área desejada; 
Por onde viaja, a 
companhia escolhida é a 
melhor 

E#3; E#4 

Hábito A que mais utiliza E#5; E#7; E#9 

Recomendação A família usa e tem 
confiança 

E#6; E#19 

Segurança A eDreams permite 
viajar por agências como 
a Brittish Airways; sente-
se segura na TAP  

E#7; E#9 

Afinidade Gosta da Companhia E#8; E#9; E#16; E#17 

Confiança Sabe que vai ser bem 
atendido 

E#8; E#9 

Personalização Na companhia física 
fazem um 
acompanhamento 
pessoal (no aeroporto 
recebe uma SMS ou 
uma chamada a 
perguntar se está tudo a 
correr bem) 

E#11 

Destino Só a TAP viajava para o 
destino escolhido 

E#10 

Comodidade Era a que existia na área E#8; E#12; E#16 

Bom serviço Gostou do serviço da 
Companhia 

E#8; E#15; E#17; E#20 

Facilidade Utiliza-as porque "dão 
mais jeito" 

E#12 

Publicidade Escolheu a Abreu 
porque é a que "tem 
mais fama" 

E#2; E#18 
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Tabelas de Análise dos Inquéritos aos Consumidores 

  

Tabela 10 - Resultados da questão "Onde costuma viajar e com que regularidade?". 

$Viagem Frequencies 

 
Responses Percent of 

Cases N Percent 

Viagem
a
 Várias vezes por ano - Em 

Portugal 

55 18,5% 53,9% 

Várias vezes por ano - No 

estrangeiro 

20 6,7% 19,6% 

Várias vezes por ano - Por 

lazer 

44 14,8% 43,1% 

Várias vezes por ano - No 

trabalho 

19 6,4% 18,6% 

Pelo menos uma vez por 

ano - Em Portugal 

24 8,1% 23,5% 

Pelo menos uma vez por 

ano - No estrangeiro 

47 15,8% 46,1% 

Pelo menos uma vez por 

ano - Por lazer 

49 16,4% 48,0% 

Pelo menos uma vez por 

ano - No trabalho 

9 3,0% 8,8% 

Menos de uma vez por ano 

- Em Portugal 

4 1,3% 3,9% 

Menos de uma vez por ano 

- No estrangeiro 

17 5,7% 16,7% 

Menos de uma vez por ano 

- Por lazer 

4 1,3% 3,9% 

Menos de uma vez por ano 

- No trabalho 

6 2,0% 5,9% 

Total 298 100,0% 292,2% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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Tabela 11 - Razões apontadas pelos consumidores sobre a preferência pela compra online. 

$Compra_online Frequencies 

 
Responses Percent of 

Cases N Percent 

Compra_online
a
 5 Quais as razões para 

comprar viagens através da 

Internet (Escolha até três - a  

É mais barato 

53 21,9% 65,4% 

5 Quais as razões para 

comprar viagens através da 

Internet (Escolha até três - b  

É mais rápido 

61 25,2% 75,3% 

5 Quais as razões para 

comprar viagens através da 

Internet (Escolha até três - c  

É mais cómodo 

61 25,2% 75,3% 

5 Quais as razões para 

comprar viagens através da 

Internet (Escolha até três - d 

Tem mais destinos à 

escolha 

8 3,3% 9,9% 

5 Quais as razões para 

comprar viagens através da 

Internet (Escolha até três - e 

Tem destinos mais 

apelativos 

1 ,4% 1,2% 

5 Quais as razões para 

comprar viagens através da 

Internet (Escolha até três - f 

No conheço nenhuma 

agência física de confiança 

1 ,4% 1,2% 

5 Quais as razões para 

comprar viagens através da 

Internet (Escolha até três - g 

Porque me sugeriram/  

recomendaram 

5 2,1% 6,2% 
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5 Quais as razões para 

comprar viagens através da 

Internet (Escolha até três) - 

h Porque é mais fácil 

comparar preços 

50 20,7% 61,7% 

5 Quais as razões para 

comprar viagens através da 

Internet (Escolha até três - i 

Bom atendimento a clientes 

2 ,8% 2,5% 

Total 242 100,0% 298,8% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

 
 


