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Introdução 

Os esforços desenvolvidos pelas empresas para conseguir fidelizar os seus 

consumidores originaram o desenvolvimento de abordagens relacionais. Estas 

abordagens, centradas no consumidor, implicam um papel comunicacional nos dois 

sentidos: empresa-consumidor e vice-versa (Patterson & Sarapaivanich, 2015, p.883). 

Neste sentido, surgiu o Marketing Relacional, que pode ser aplicado à relação de uma 

empresa com os consumidores finais (business to consumer) ou com outras organizações 

(business to business) (East, Wright & Vanhuele, 2008, p.34). No que diz respeito ao B2C, 

o principal objetivo do Marketing Relacional é constituir e manter uma base de 

consumidores rentáveis à organização (Baron, Conway & Gary, 2010, p.10). Uma das 

formas de consegui-lo é através do customer relationship management (CRM), um 

processo que permite a gestão de informações detalhadas sobre os consumidores e de 

todos os pontos de contacto de modo a fidelizá-los (Kotler & Armstrong, 2014, p. 12).  

Para as empresas conseguirem fidelizar os seus consumidores, a relação entre estes 

elementos necessita de atenção, entusiasmo, absorção, interação e identificação (King, 

So, Sparks e Wang, 2016, p.65). Mas que técnicas de comunicação aplicadas ao Marketing 

Relacional – digitais ou presenciais – devem ser usadas pelas empresas para conseguir 

atingir esse objetivo de fidelização dos seus consumidores? Devem as empresas privilegiar 

a abordagem digital, em linha com as mais recentes tendências? Ou cultivar a 

comunicação presencial, como tem sido praticado ao longo de milénios?  

A motivação para realizar este estudo surgiu na sequência de um estágio curricular 

na agência de viagens TravelTailors. Durante essa experiência, a autora esteve em 

contacto com as plataformas digitais da empresa e presenciou os atendimentos pessoais. 

Este contacto despertou o interesse em estudar estas duas abordagens no âmbito da 

comunicação relacional. Ainda dispomos de escassa informação sobre que opção de 

comunicação – digital ou pessoal – poderá funcionar melhor para efeitos de fidelização, 

para que consumidores e em que contextos. 

Apesar de existirem vários estudos académicos sobre a relação entre a empresa e o 

consumidor (King, So, Sparks e Wang, 2016, p.64), ainda não se comparou as técnicas da 

comunicação presencial e digital neste âmbito. Afinal, conforme defendeu Sven Leirvaag 

(dezembro, 2016) no 42º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens 

e Turismo, não há substituição de viagens “analógicas” por “digitais” e mesmo a tecnologia 

estimula a procura de relações interpessoais. Neste sentido, este estudo pretende 

comparar criticamente as abordagens presenciais e digitais para averiguar que técnicas 

são mais vantajosas para as empresas conseguirem fidelizar os seus consumidores. 
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A esta introdução segue-se a identificação do método escolhido para a realização 

deste estudo. No segundo ponto apresenta-se uma introdução da entidade de acolhimento, 

bem como as tarefas nela realizadas. No terceiro ponto são expostos dados estatísticos 

sobre o comércio eletrónico e presencial e sobre o setor do turismo. No quarto ponto são 

apresentadas a contextualização teórica e a definição dos principais conceitos. O ponto 

cinco e o ponto seis – que foram realizados no segundo semestre letivo - apresentam os 

resultados das técnicas de recolha de dados e a discussão dos mesmos. Por último, 

encontra-se as conclusões.  

1. Opções Metodológicas  

Este relatório de estágio desenvolveu-se depois de uma experiência como estagiária 

curricular durante quatro meses. O estágio iniciou-se no dia 27 de outubro de 2016 e 

terminou no dia 27 de fevereiro de 2017 (anexo 1). 

Os objetivos a alcançar com a realização deste trabalho são os seguintes:  

1. Identificar as técnicas de comunicação que podem ser utilizadas no âmbito do 

Marketing Relacional Business to Consumer (B2C) – a que chamaremos técnicas 

de Comunicação Relacional (TCR) –  em turismo; 

2. Distinguir quais as técnicas de comunicação que permitem abordagens presenciais 

e digitais ao consumidor; 

3. Comparar as vantagens e desvantagens da abordagem digital e pessoal aos 

consumidores; 

4. Apurar a preferência dos consumidores relativamente à abordagem digital e 

pessoal; 

5. Compreender os motivos da preferência dos consumidores em relação à 

abordagem digital e pessoal; 

Estes objetivos irão ser concretizados recorrendo à aprendizagem em contexto de 

estágio, assistida pela consulta do Manual de Procedimentos da TravelTailors e à utilização 

de um método misto.  

Para conseguir alcançar os três primeiros objetivos foi realizada uma revisão 

bibliográfica de estudos, livros e artigos científicos a nível nacional e internacional. A 

pesquisa destes documentos realizou-se através das bibliotecas online b-on e JSTOR 

através das seguintes palavras-chave: CRM, Marketing Relacional, relação com o cliente, 

relação com o consumidor, comunicação pessoal, comunicação digital, comunicação 

relacional.  
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De forma a apurar a preferência dos consumidores relativamente às técnicas de 

comunicação foi utlizada uma abordagem quantitativa. Este objetivo foi alcançado no 

segundo semestre através da análise de dois inquéritos. O inquérito “é um instrumento 

para recolha de dados constituído por um conjunto mais ou menos amplo de perguntas e 

questões que se consideram relevantes de acordo com as caraterísticas e dimensão do 

que se deseja observar” (Hoz, 1985, p. 58). 

O primeiro foi o inquérito anual de satisfação da TravelTailors dirigido aos seus 

consumidores. Este permitiu averiguar a preferência dos consumidores face ao conteúdo 

digital (newsletters, website, redes sociais) bem como as suas perceções do atendimento 

presencial. Este inquérito foi distribuído pela empresa aos seus consumidores através do 

envio de e-mail, durante o mês de outubro, nos últimos quatro anos. O segundo inquérito 

a ser utilizado foi construído de raiz para esta investigação (apêndice 1). Foi dirigido a 

consumidores de agências de viagens.  Este inquérito foi criado na plataforma online 

Google Forms e distribuído à rede de contactos da investigadora, com solicitação de 

divulgação a terceiros (a fim de constituir uma amostra “bola-de-neve”). Para responder a 

este inquérito, foi indicada uma variável de modo a obter uma amostra de indivíduos que 

sejam consumidores de agências de viagem.  

Os processos de amostragem podem dividir-se em dois grupos, dependendo da 

abordagem adotada em relação à probabilidade de que uma qualquer unidade seja incluída 

na amostra (Fonseca, 2010, p.24). Neste caso concreto optou-se pelo processo de 

amostragem não aleatória. Se houvesse condições para obter uma amostra aleatória e 

tomando como margem de erro 0,05 e um nível de confiança 0,95, a amostra seria 

representativa com um número mínimo de 384 inquiridos, conforme os cálculos seguintes: 

 

𝑛 ≥ 𝑍2 (1 −
∝

2
) . 𝜌. ( 1 −  𝜌)  / 𝜀2 

 

Com base nos dados mencionados, ter-se-ia: 𝑍2  (1 −  
∝

2
) = 1.96. 

Consequentemente, a fórmula poderia ser simplificada para: 

 

n ≥ (1.96)2 (0.5) (0.5) / (0.05)2 
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No entanto, não foi possível atingir este número de inquiridos, sendo que a amostra 

é composta por 110 consumidores de agências de viagens (apêndice 17).  A amostra é 

constituída por 74 elementos do sexo feminino (73%) e 28 elementos do sexo masculino 

(27%) (apêndice 17A). Em relação à idade (apêndice 17B), cerca de 22% dos inquiridos 

tem idades compreendidas entre 45 e 56 anos. A maioria dos inquiridos reside no distrito 

de Lisboa (apêndice 17C) e possui o ensino superior (apêndice 17D). No que diz respeito 

à atividade profissional (apêndice 17E), 31% dos inquiridos pertencem a quadros 

superiores ou são especialistas de profissões intelectuais e técnicas. 

O quinto objetivo - compreender os motivos da preferência dos consumidores em 

relação às técnicas de comunicação relacional – foi concretizado com recurso a entrevistas 

a dez consumidores de agências de viagens (apêndice 6 a 15). Foram entrevistados cinco 

indivíduos do sexo feminino: Carina (desempregada, 30 anos), Ana (quadro superior, 45 

anos), Cristina (quadro médio, 49 anos), Rita (quadro superior, 37 anos) e Patrícia (técnica 

especializada, 28 anos). A autora entrevistou também cinco do sexo masculino: a Rui 

(quadro superior, 52 anos), Miguel (empresário comercial, 50 anos), António (empregado 

de serviços, 47 anos), João (empregado administrativo, 21 anos) e Luís (estudante, 23 

anos). Esta abordagem qualitativa permitiu explorar as intenções, motivações e 

experiências dos participantes (Daymon & Holloway, 2011).  

Foram, também, realizadas entrevistas semiestruturadas a especialistas da área do 

Marketing Digital (Helena Santos, docente na Universidade Nova de Lisboa, apêndice 2) e 

da comunicação presencial (João de Mendonça, apêndice 3) uma vez que as opiniões dos 

indivíduos conhecedores do tema acabam por ter um caráter mais concreto e pertinente 

para a investigação (Rosa & Arnoldi, 2008, p. 16). Nestas entrevistas pretendeu-se 

descobrir a opinião profissional sobre as abordagens em análise bem como a sua 

perspetiva sobre o futuro da relação consumidor-empresa. Para compreender as técnicas 

de comunicação adotadas pela TravelTailors, foi realizada uma entrevista à sócia-gerente 

da empresa, Paula Alves. Por fim, foi efetuada uma entrevista a um psicólogo, Luís Neto, 

(apêndice 5) de modo a averiguar a influência dos processos mentais dos indivíduos 

(American Psychology Society, 2016) na perceção das técnicas de comunicação. 

A tabela 1 sintetiza as etapas do projeto, incluindo as entrevistas que foram propostas 

e aquelas que foram realizadas. 
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Tabela 1 - Etapas do Projeto 

Etapas Corpus da Análise / Amostra Data  

Diagnosticar as estratégias de 

comunicação praticadas pela 

empresa; 

Análise ao Manual de Procedimentos disponibilizado pela 

TravelTailors. 

Concluída no fim de 

outubro. 

Realizar uma pesquisa 

bibliográfica 

Análise de livros, artigos científicos e teses nacionais e 

internacionais. 

Concluída em dezembro 

de 2016 

Inquirir consumidores da 

TravelTailors 

110 indivíduos Divulgado durante 

outubro de 2016. 

Inquirir consumidores de 

agências de viagem 

110 indivíduos. Inquérito divulgado em 

fevereiro, março e abril 

de 2017. 

Entrevistar consumidores de 

agências de viagens; 

10 indivíduos. Abril a maio de 2017. 

Entrevistar especialistas Paula Alves, sócia-gerente da agência de viagens 

TravelTailors 

19 de março de 2017. 

João de Mendonça, Speech Coach. 22 de março de 2017. 

Helena Santos, consultora e docente de Marketing digital. 10 de fevereiro de 2017. 

Luís Neto, psicólogo e docente no ISCSP. 30 de março de 2017. 

Sandra Loureiro, docente do ISCTE e coordenadora da 

unidade curricular de Marketing Relacional. 

Sem resposta. 

Carla Ganito, socióloga e docente na Universidade Católica 

de Lisboa. 

Sem resposta.  

Fonte: Elaboração própria 

2. Entidade de Acolhimento e tarefas desenvolvidas no Estágio 

A TravelTailors é uma agência de viagens, sediada em Lisboa. A empresa foi fundada 

em 2010 e é membro da APAVT - Associação Portuguesa das Agências de Viagens. No 

seu website, assume-se como a “primeira agência portuguesa especializada em viagens à 

medida”. Esta organização diferencia-se pela customização dos seus serviços uma vez 

que adapta cada viagem de acordo as preferências do seu consumidor. Para garantir a 

satisfação dos seus consumidores, a agência acompanha a sua viagem, desde a 

elaboração do itinerário até ao fim da mesma.  

O estágio da autora iniciou-se no dia 27 de outubro de 2016 e terminou no dia 27 de 

fevereiro de 2017 (anexo 1). O principal objetivo do estágio foi a manutenção e melhoria 

da estratégia de customer relationship management (CRM). Durante o estágio, a autora 

produziu conteúdos para o website e outras presenças digitais da marca. Uma vez que a 

empresa possui um novo website em inglês, também foi necessário traduzir estes 

conteúdos. A segunda atividade relacionada com a divulgação online consistiu no 

agendamento de publicações no Facebook. Em relação ao envio de newsletters, a autora 

aprendeu a usar a ferramenta online Mailchimp. Durante o período de estágio, criou um 

novo layout para a newsletter mensal e produziu uma newsletter dedicada à época 
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natalícia. A estrutura da newsletter mensal foi alterada de forma a dar a conhecer novos 

destinos, com base em histórias e experiências de outros consumidores. No decorrer do 

estágio na TravelTailors, foi realizada uma análise de benchmarking online a empresas 

concorrentes e que se assumem também como agências de viagem à medida. Depois de 

recolhidos os dados, analisou-se os pontos fortes e fracos da concorrência. 

Durante três meses, a autora esteve em contacto com as plataformas digitais da 

empresa e presenciou os atendimentos pessoais. Esta experiência provocou curiosidade 

em averiguar quais as vantagens e desvantagens de cada abordagem e desencadeou o 

interesse em analisar a preferência dos consumidores.  

3. Dados sobre o comércio eletrónico, o serviço presencial e o Turismo 

Para compreender o impacto da Internet nas estratégias de comunicação das 

empresas portuguesas realizou-se uma pesquisa de dados estatísticos.  

Segundo os dados de 2015 do Bareme Internet, a penetração da Internet em Portugal 

continua a crescer, atingindo os 5,6 milhões de utilizadores (Marktest, 2014). Esta 

tendência verificou-se a nível mundial tanto que o uso da Internet, das redes sociais, 

aplicações móveis e outros dispositivos tecnológicos tornou-se parte do dia-a-dia de biliões 

de pessoas (Shephen, 2015). 

Em 2015, 69% dos portugueses com 16 a 74 anos utilizavam, em iguais proporções, 

computador e Internet. Destes 69%, 23% admite já ter adquirido bens e/ou serviços através 

das plataformas online (INE, 2015). Em Portugal, o comércio eletrónico foi responsável por 

14,8% do volume de negócios global das empresas do sector com 10 ou mais pessoas ao 

serviço, no ano de 2014. 44,9% destas empresas realizaram comércio eletrónico, incluindo 

compras e/ou vendas de bens e serviços. A proporção de empresas que receberam 

encomendas por este mesmo meio foi de 26,7% (INE, 2014, p.30). 

No entanto, um estudo realizado em 2014 demonstrou que 43% dos europeus 

recorriam exclusivamente às lojas para as suas compras, sendo quem em Portugal este 

número aumentava para os 53%. Segundo este mesmo estudo, a maioria dos europeus 

expressa “vontade de ver, tocar e experimentar os produtos antes de os comprar” 

(Observador Cetelem, 2014, p.24). A deslocação às lojas para adquirir determinado bem 

ou serviço pode implicar o auxilio da Internet uma vez que 1/5 da população pesquisa a 

informação primeiro nesta plataforma antes de efetuar a compra (Observador Cetelem, 

2016). 

Este impacto da internet também se verifica no Turismo. Cerca de 25% dos 

consumidores portugueses opta por reservar as suas férias através de plataformas online, 
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enquanto 12% opta por realizar as suas reservas através de agências de viagens. As 

viagens são o que os portugueses mais compram na internet (Observador Cetelem, 2016), 

o que permite tirar ilações sobre a importância desta tecnologia para o sector. O setor 

turístico, onde se insere a entidade de acolhimento do estágio da autora, pode ser 

considerado um dos elementos fundamentais para a economia portuguesa. Segundo o 

relatório do Banco de Portugal referente ao primeiro semestre de 2016, as exportações de 

bens e serviços - onde se inclui o turismo - aumentou. Este crescimento teve um grande 

impacto na balança de bens e serviços tanto que o seu saldo manteve-se positivo. Em 

2015, o turismo valia cerca de 10.598 milhões de euros, isto é, 47% das exportações de 

serviços (Banco de Portugal, 2015).  

4. A Comunicação Relacional e a sua importância no Turismo – revisão 

da literatura 

O customer relationship management (CRM) e o seu impacto na satisfação do 

consumidor são questões que já foram abordadas por alguns estudos académicos em 

Portugal e a nível internacional. No entanto, não existe um estudo que compare a 

abordagem digital e presencial ao consumidor. 

4.1. Em Portugal 

No Instituto Superior de Ciências Socias e Políticas (ISCSP) da Universidade de 

Lisboa, foram realizadas pelo menos quatro dissertações de mestrado em Comunicação 

Social que abordaram a relação das empresas com o consumidor. A dissertação de 

Cerdeira (2015) apenas investigou, com recurso a um método qualitativo, a questão da 

comunicação presencial entre o turista e o profissional da restauração, excluindo a 

abordagem digital. A autora concluiu que é necessário estabelecer uma boa gestão da 

comunicação verbal e não-verbal para comunicar de forma eficaz com o turista. Já Viegas 

(2011), que teve como estudo de caso a seguradora AXA, estudou o papel da comunicação 

no processo de fidelização dos clientes. A autora concluiu que a comunicação é estratégica 

uma vez é através desta que são gerados os relacionamentos entre a empresa e os seus 

públicos. Maçanita (2011) tentou compreender o papel das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) no estabelecimento de relações fieis e duradouras entre empresas e 

consumidores. No entanto, apresenta uma limitação uma vez que não aborda a 

necessidade de adequar os serviços às necessidades do consumidor. Tavares (2016) 

conclui, na sua dissertação de mestrado, que a comunicação produzida e transmitida pelas 

marcas de grande distribuição não é personalizada para o consumidor. A autora utilizou 

um método misto com inquéritos e entrevistas a consumidores. Este estudo revela que, 



Página | 12 

 

apesar de as empresas usarem ferramentas de CRM, não demonstram uma beneficio para 

o consumidor. 

No Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), Colaço (2015), na sua 

dissertação de mestrado em Gestão de Sistemas Informático, refere que é necessário 

implementar uma relação dinâmica com o consumidor; no entanto, não especifica quais os 

instrumentos que possibilitam essa abordagem. O autor optou por analisar a influência dos 

sistemas de CRM num fornecimento de um suporte que desenvolva a capacidade de 

inovação de uma empresa. Já Martins (2013), na sua dissertação de mestrado em Ciências 

Empresariais, investigou quais são os fatores que podem ajudar as empresas a adotar um 

sistema de CRM de sucesso. No entanto, a autora do estudo, que recorreu a um método 

misto, foca-se essencialmente nas necessidades e objetivos da empresa, desvalorizando 

as preferências do consumidor.  

Marques (2011), na sua tese de doutoramento em Turismo defendida na 

Universidade de Aveiro, tentou compreender a influência da demonstração de emoções 

por parte dos colaboradores no desenvolvimento da relação empresa-consumidores. A 

autora concluiu que a demonstração de emoções genuínas conduz à satisfação dos 

clientes e à qualidade dos serviços. Em relação ao contributo dos instrumentos digitais 

para uma estratégia de marketing bem-sucedida, Duarte (2011), na sua dissertação de 

mestrado em Gestão defendida na Universidade de Aveiro, analisou apenas a rede social 

Facebook, excluindo o impacto das outras ferramentas online como as newsletters, blogs, 

websites. A autora concluiu que os websites de redes sociais devem ser encarados como 

“um canal de comunicação interativo, no qual o consumidor é o ator principal” (Duarte, 

2011, p.70). 

4.2. A nível internacional  
Segundo Conville e Rogers (1998) a comunicação com uma finalidade relacional é 

baseada numa abordagem interativa e consiste num processo contínuo composta por 

vários pontos de contacto. Kotler (2000) defende que é mais importante para uma 

organização estabelecer boas relações com os consumidores do que desenvolver um bom 

produto. As empresas devem comunicar os seus valores e ter em consideração a 

comunicação proveniente do consumidor. Este é um elemento crucial que permite construir 

relações com consumidores, e consequentemente gerar mais lucro para a empresa (Kotler, 
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2000). A comunicação relacional pode ser praticada presencialmente ou através dos 

instrumentos digitais (figura 1). 

Fonte: Elaboração Própria. 

Um dos instrumentos da comunicação relacional é o marketing direto, que se refere 

à utilização do correio, telefone, fax, e-mail ou outro meio usado para comunicar 

diretamente com o consumidor e solicitar uma resposta imediata (Amaral, 2008). O 

marketing direto estabelece “uma relação direta, personalizada, interativa e continuada 

com os seus clientes e potenciais clientes” (Sebastião, 2009, p.40). Já Kotler, Kartajaya e 

Setiawan (2017) defendem que os telemóveis, por exemplo, não estabelecem este tipo de 

relação. Estes autores referem que este meio pode distrair a atenção das pessoas em 

relação ao que se passa em seu redor.  

Considerada por Kotler (2000 p.653) como “uma arte antiga”, a venda pessoal é um 

dos principais instrumentos de marketing direto. Este corresponde à interação pessoal com 

um ou mais consumidores de modo a apresentar o produto/serviço e a responder a 

questões e pedidos (Amaral, 2008). A venda direta é bastante importante no CRM 

praticado no business to business (B2B) uma vez que este implica uma relação próxima 

entre o consumidor e o fornecedor (Ribeiro & Soares, 2015b). Atualmente, já existem 

sistemas online para simular esta interação (como por exemplo, assistentes robôs) 

(Salomonson, Allwood e Alm, 2013). Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017, p.93) defendem 

que “todos os pontos de contacto do consumidor” podem ser geridos e controlados, 

incluindo o apoio presencial ao consumidor. Existem outros fatores externos que as 

empresas devem ter em conta como as opiniões dos amigos e familiares e os 

conhecimentos e atitudes pessoais. Estas componentes afetam de forma significativa o 

Técnicas presenciais

Venda Pessoal

Assistência presencial ao 
consumidor

Técnicas digitais

Envio de e-mails / newsletters

Utilização de sistemas com 
inteligência artificial para dar 
assistência ao consumidor 

Percepção de opiniões nos sites 
de redes sociais e blogues

Figura 1 -Técnicas de comunicação relacional presenciais e digitais 
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comportamento dos consumidores uma vez que “se tornaram fortemente dependentes das 

opiniões dos outros” (Kotler, Kartajaya e Setiawan, 2017, p.50).  

O CRM consiste em procurar “entender e antecipar as necessidades dos 

consumidores, com o objetivo final de tomar possível à organização a identificação de 

tendências e oportunidades de lucro” (Ribeiro, 2013, pp.222). Já Swift (2001) encara o 

CRM como um processo composto por um primeiro contacto, onde o consumidor fornece 

as suas informações pessoais. Após este fornecimento de dados, a empresa consegue 

monitorizar tendências e hábitos de compras (Swift, 2001, p.40). Na década de 1990, os 

profissionais de marketing verificaram que o marketing de massas não estava a ser bem-

sucedido uma vez que os produtos e o contacto com o consumidor eram standardizados 

(Vogt, 2011).  Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) existem dois tipos de CRM: o 

CRM tradicional e o CRM social. O primeiro é mais unilateral, enquanto que o segundo 

envolve diálogos constantes e não pode ser automatizado. O CRM social assenta em três 

princípios: ouvir o consumidor, envolver a marca nas conversas gerais e lidar com as 

queixas dos consumidores.    

Segundo Kotler e Armstrong (2014), existe o erro muito comum de encarar o CRM 

como apenas uma solução tecnológica e informática. O CRM pode ser aplicado no 

marketing direto (apêndice 16), sendo considerado – por estes autores - como o conceito 

mais importante no marketing moderno (Kotler & Armstrong, 2014). O sucesso do CRM 

assenta na personalização coerente da comunicação com o consumidor. No entanto, a 

personalização “pura” pode ser dispendiosa, sendo realizada por poucas organizações 

(como nos serviços de luxo e no marketing B2B). A personalização de massas é um 

processo que permite que o consumidor escolha consoante um conjunto de opções já pré-

definidas (Ribeiro & Soares, 2015a).  Vogt (2011) afirma que as grandes empresas têm 

dificuldades em providenciar um serviço pessoal e em conhecer os consumidores. Neste 

sentido, o CRM deve ser conduzido para as pequenas organizações onde o contacto 

pessoal prevalece (Roberts, Liu & Hazard, 2005).  

Para efetuar um bom CRM, é necessário existir uma consistência na comunicação, 

para não provocar frustração no consumidor e, consequentemente, reduzir as 

oportunidades da sua fidelização (Zerres, Baran & Zerres, 2014). Para evitar estes 

constrangimentos deve-se: saber cada pormenor das ações de marketing e comunicação 

realizadas pela organização e conhecer bem os seus consumidores (Ribeiro, 2013).  

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017, p.110), os consumidores procuram cada vez 

as marcas mais humanizadas, que conseguem interagir com os consumidores como 

amigos.  
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5. A importância do digital e da interação humana no Turismo 

A dicotomia entre a comunicação pessoal e a interação digital é bastante importante 

no Turismo, uma vez que a relação com o consumidor pode influenciar a sua fidelização 

(Lings, Murdy & Pike, 2011, p.449). As empresas pararam de se centrar no produto para 

se concentrarem no consumidor e, para isso, incorporaram várias técnicas relacionais tanto 

pessoais como digitais (Berezan, Krishen, Raab, & Tanford, 2015, p.139). 

A gestão da relação com o consumidor numa era predominantemente digital, com 

diversa informação, pode ser desafiante (Friege, Gensler, Lobschat, Malthouse, 

Rangaswamy, Skiera & Thuraum, 2010). Esta ferramenta possibilita a pesquisa de 

destinos, de agências, de serviços de uma forma mais fácil do que os canais tradicionais. 

Os consumidores não só têm acesso a diversas alternativas, em termos de serviço e de 

preço, mas também podem criar itinerários personalizados. Segundo Kotler, Kartajaya e 

Setiawan (2017, p.93), a Google introduziu o momento zero da verdade (ZMOT – zero 

moment of truth), isto é, a fase que antecede a compra em que o consumidor pesquisa e 

processa mais informação. Para além disto, a Internet aumenta as oportunidades para 

construir uma relação entre o consumidor e a organização. Em particular, facilita a pesquisa 

de destinos, de fornecedores e serviços face aos meios mais tradicionais (Buhalis & 

Minghetti, 2010, p.267). A troca de informação é mais fácil e permite o envio de newsletters, 

bem como a perceção das opiniões através da divulgação das críticas nos grupos de 

Facebook ou nos blogs e websites (King, So, Sparks e Wang, 2016, p.64). O estilo de 

comunicação praticado pela organização e a qualidade de informação são dois dos fatores 

que influenciam o comportamento do consumidor (Berezan, Krishen, Raab, & Tanford, 

2015, p.139). Segundo Kotler, Hermawan e Setiawan (2017, p.85), as empresas 

necessitam de “entender que mais pontos de contacto e mais volume de mensagens não 

se traduzem necessariamente num aumento de influência”. 

A tecnologia moderna permitiu que os gestores de marketing possam aceder 

diretamente aos sistemas informáticos a qualquer hora e em qualquer lugar. Estes 

profissionais podem aceder nos escritórios ou em casa desde que tenham ligação à 

Internet. Este meio possibilita o fornecimento de informação direta mais rapidamente e 

personalizada às suas necessidades (Kotler & Armstrong, 2006, p. 121). Segundo Han, 

Jang e Bai (2005, p.508) os programas turísticos podem ser geridos e promovidos de uma 

forma mais eficaz se combinarem as teorias de relação de Marketing com características 

de websites inovadores. Estes autores referem que os meios tradicionais não são tão 

eficientes para atrair a atenção do consumidor. Segundo Kotler, Hermawan e Setiawan os 

meios tradicionais desempenham um papel importante na criação de reconhecimento e de 
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interesse. Após este contacto inicial, os consumidores exigem relações mais próximas com 

a empresa. É nesta fase que a importância do marketing digital aumenta.  

No entanto, existem autores que discordam e que defendem que o contacto humano 

continua a ser indispensável. Salomonson, Allwood e Alm (2013) consideram que a 

interação humana é um elemento essencial para, por exemplo, assegurar a satisfação do 

consumidor. Este estudo revela que a importância deste contacto é tão significativa que 

foram criados sistemas online para simular esta interação (por exemplo, assistentes robôs). 

No caso do turismo, as empresas devem recorrer à comunicação presencial para promover 

uma viagem do ponto de vista de um local e não o de um turista (Kotler, Kartajaya e 

Setiawan, 2017).  

Para Hinds e Kiesler (2002, p.151) os novos meios de comunicação podem conduzir 

a conversações disruptivas e menos naturais. Por exemplo, o e-mail impossibilita uma 

conversação espontânea e contínua, uma vez que, o emissor ao digitar a mensagem não 

obtém feedback imediato. Este problema pode obrigar a reescrever a mensagem o que 

aumenta os esforços por parte dos colaboradores da empresa face à comunicação 

presencial.  Uma outra desvantagem da abordagem digital ao consumidor está relacionada 

com o acesso à Internet. Os países desenvolvidos enfrentam o desafio de “assegurar que 

todos os indivíduos têm a oportunidade de beneficiar do serviço da Internet”. Sem este 

acesso, as empresas não conseguem comunicar com os seus consumidores. (Buhalis & 

Minghetti, 2010, p.267).  

Segundo Patterson e Sarapaivanich (2015), existe, no contacto presencial, um 

processo comunicacional, composto por emissor e recetor. Para que o emissor consiga 

transmitir a mensagem ao seu recetor deve reduzir as divergências da informação, 

mantendo os consumidores informados numa linguagem que eles percebam. Estas 

condições são mais facilmente conseguidas numa interação humana que se centra na 

relação com o consumidor (tabela 2). Esta comunicação transmite. informalmente ou 

formalmente, informação entre as duas partes de uma forma respeitável e empática 

(Patterson & Sarapaivanich, 2015, p.886). A interação humana é um dos fatores que mais 

influencia a perceção do consumidor em relação à organização (Lings, Murdy & Pike, 2011, 

p.444). Existem mesmo outros autores que chegam a afirmar que o “coração do CRM é o 

diálogo intencional” (Lings, Murdy & Pike, 2011, p.444). Pike (2007) defende que este 

diálogo se distingue das atividades de marketing que servem para atrair novos 

consumidores, uma vez que este “diálogo intencional” é mais focado em reter os 

consumidores atuais. Este diálogo pretende criar uma relação contínua entre a empresa e 

o consumidor com o objetivo de fidelizá-lo.  
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Tabela 2 - Vantagens da abordagem presencial e digital aos consumidores 

 

 

Fontes: Buhalis & Minghetti (2010); Patterson & Sarapaivanich (2015); Clarke & Flaherty, (2005). 

Walsh (2006) e Kotler & Armstrong (2006) 

Outros estudos defendem que as empresas necessitam de incorporar determinadas 

características psicológicas e comportamentais na sua comunicação para se conectarem 

ao consumidor. Esta relação necessita de atenção, entusiasmo, absorção, interação e 

identificação. A empresa deve demonstrar interesse e atenção ao interagir com o 

consumidor. Estes cuidados devem ser prolongados ao conteúdo. Kotler, Kartajaya e 

Setiawan (2017) afirmam que “os marketeers têm de criar conteúdos que podem não 

contribuir diretamente para melhorar as suas vendas, mas que são valiosos para o 

consumidor”.   

No entanto, a abordagem presencial apresenta algumas desvantagens (tabela 3). Os 

colaboradores necessitam de se encontrar com os consumidores e devem de planear e 

executar o seu discurso no imediato, o que pode interferir na escolha de palavras. A 

empresa deve ser o mais rápida possível para não perder a atenção dos 

recetores/consumidores. O emissor tem de ter em atenção o feedback imediato - que é 

dado pelo recetor - e alterar o seu discurso consoante as intervenções deste elemento. 

Para além disso, não se poder parar ou repetir a mensagem (Hinds & Kiesler, 2002, p.150). 

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) existe uma outra desvantagem: os 

consumidores preferem o meio eletrónico quando se trata de uma interação 

emocionalmente exigente (por exemplo, apresentar uma reclamação).  

Abordagem presencial 

 

 

 

 

Abordagem digital 

 

 Reduz as divergências de 

informação; 

 Possibilita a existência de feedback 

imediato durante a transmissão da 

mensagem; 

 Facilita a colocação de várias 

questões por parte do consumidor; 

 É considerada uma abordagem 

mais segura para realizar 

transações; 

 Pesquisa de destinos, de agências, de 

serviços de uma forma mais fácil do 

que os canais tradicionais; 

 Diversas alternativas (serviço e preço); 

 Permite criar itinerários 

personalizados; 

 Podem obter informação em qualquer 

lugar e a qualquer hora. 
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Tabela 3 - Desvantagens da abordagem presencial e digital aos consumidores  

 

Fontes: Buhalis & Minghetti (2010); Patterson & Sarapaivanich (2015); Clarke & Flaherty, (2005). Walsh 

(2006) e Kotler & Armstrong (2006) 

A abordagem presencial engloba um outro tipo de comunicação que pode “gerar mais 

impacto que as próprias mensagens verbais”: a comunicação não-verbal. Esta engloba as 

“expressões faciais, o toque, o tom de voz, os movimentos dos olhos e a aparência” (Rego, 

2010, p.149).  A expressão facial é muito complexa o que pode causar equívocos: às vezes 

os indivíduos podem mostrar certos aspetos emocionais quando na realidade não o 

sentem.  O mesmo acontece com a aparência em que o vestuário, o uso de tatuagens, 

jóias, óculos e outros acessórios podem causar impressões positivas, negativas ou uma 

junção destas duas (Horgan, Hall & Knapp, 2013, p.192). Neste sentido, a comunicação 

presencial pode ser mais persuasiva do que a comunicação digital (Dillard & Knobloch, 

2009, p.396). Por isso, os colaboradores das empresas devem ter em conta estes aspetos. 

Segundo Evenson, o colaborador que recebe o consumidor deve: sorrir regularmente e de 

forma natural, manter o contacto visual, usar frases gramaticalmente corretas, utilizar 

expressões coloquiais, colocar questões de resposta fechada – para continuar a controlar 

a conversa – e responder às questões colocadas pelo consumidor (Evenson, 2010, p.49). 

Um estilo de comunicação não-verbal positivo irá conduzir a uma melhor qualidade 

do serviço de atendimento ao consumidor.  Neste sentido, o colaborador deve ter a 

preocupação de treinar-se para ser mais “amigável” (Feldman & Riggio, 2005, p.128). Estas 

características podem variar consoante os padrões culturais. Segundo Hofstede (2011) 

 

Abordagem presencial 

 

 

 

 

Abordagem digital 

 

 Implica a presença dos dois 

elementos de comunicação.  

 A mensagem não pode ser 

pausada nem repetida (se não for 

gravada); 

 O emissor tem de ser rápido ao 

planear o seu discurso (para não 

perder a atenção do recetor); 

 O colaborador deve-se preocupar 

com os aspetos da comunicação 

não-verbal. 

 Diversa informação o que pode 

dispersar o consumidor; 

 No caso do e-mail, pode levar dias a 

obter uma resposta (não é imediato); 

 Nem todos os indivíduos tem acesso 

à Internet; 

 Conversações disruptivas e menos 

naturais. 

 Erros informáticos/ problemas 

técnicos; 

 

https://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Judith+A.+Hall%22
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existem quatro dimensões culturais base que podem afetar a estrutura da organização:  

chamadas de distância de poder (power distance); evitar incertezas (uncertainty 

avoidance); o individualismo versus coletivismo; as dimensões masculinas versus 

dimensões femininas. 

No entanto, existem vários fatores relevantes que determinam a preferência do 

consumidor em relação a uma destas duas abordagens: a personalidade, o género e a 

motivação. Se um consumidor se sentir mais inseguro e necessitar de colocar várias 

questões é menos provável que opte pela abordagem digital, apesar desta providenciar o 

anonimato. Em relação ao género, o mesmo estudo afirma que os homens abdicam mais 

facilmente do contacto pessoal e por isso preferem o contacto digital (Clarke & Flaherty, 

2005). No que diz respeito à motivação, Walsh (2006) afirma que mesmo os consumidores 

adeptos dos serviços online sentem necessidade de ter contacto pessoal com a empresa. 

Este fenómeno pode ser explicado pela falta de confiança nos sistemas informáticos – 

principalmente no momento da transação – uma vez que estes podem falhar (Walsh, 2006, 

p.185).  Ainda em relação à motivação, Granovetter (1983) introduz duas novas 

designações no âmbito das teorias de rede:  weak ties (abordagem digital) e strong ties 

(contacto pessoal). Este autor defende que os weak ties fornecem o acesso à informação 

através de recursos que não são possíveis no contacto pessoal. No entanto, afirma que os 

strong ties permitem desenvolver uma motivação mais elevada devido à assistência 

pessoal (Granovetter, 1983, p. 209). 

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017, p.49), as empresas devem adotar uma 

abordagem de Marketing 4.0 em que se combina a interação online e offline entre 

empresas e consumidores. Neste sentido, seria possível unir a “conectividade máquina a 

máquina” e a inteligência artificial a fim de aumentar a produtividade do marketing.  Estes 

autores referem mesmo que o futuro do marketing será “uma mistura homogénea de 

experiências online e offline ao longo dos percursos do consumidor” (Kotler, Kartajaya e 

Setiawan, 2017, p.49). 
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6. Análise dos Resultados  

No presente ponto será feita uma descrição e uma análise dos resultados obtidos, 

através das técnicas definidas no primeiro ponto. Esta análise encontra-se estruturada de 

acordo com os objetivos deste projeto a que se pretende dar resposta.  

6.1 A abordagem digital e pessoal aos consumidores – vantagens e 

desvantagens 

Com o intuito de compreender as vantagens e desvantagens da abordagem digital 

aos consumidores, procedeu-se à analise de entrevistas a especialistas.  

No que diz respeito à abordagem digital, Helena Santos (apêndice 2, questão 1) 

especialista de Marketing Digital, afirma que “o digital trouxe um novo paradigma de 

comunicação (…) em que os consumidores podem dialogar livremente numa base de 

igualdade com as marcas”. Esta especialista afirma que as redes socias, nomeadamente 

o Facebook, o Instagram e os blogs são os meios mais prometedores nesta relação. Helena 

Santos afirma que todas as áreas de negócios podem beneficiar dos meios digitais, não 

havendo uma área que apresente limitações nestes meios (apêndice 2, questão 2 e 3). 

Esta especialista acredita que uma das áreas de negócios com mais potencial (e mais 

concorrência) no digital é o Turismo. Helena Santos sugere seguir uma estratégia através 

das redes sociais e da publicidade online.  

Em relação aos cuidados a ter na abordagem digital, segundo Helena Santos, as 

organizações devem criar um plano de comunicação de crise e estabelecer uma boa 

relação com o consumidor de forma a prevenir situações de risco. Deve-se ter também em 

atenção o tipo de conteúdo, uma vez que este deve ser útil ao consumidor (apêndice 2, 

questão 4). Luis Neto, psicólogo, afirma que a comunicação digital “se for  de facto 

configurada a clientes específicos e o mais possivél individualizada tanto melhor” (apêndice 

5, questão 6). Apesar disso, admite que esse não é o caminho que se está a seguir, uma 

vez que se está a “caminhar para uma maior massificação e uma maior robotização da 

diluição do indivíduo. Na opinião de Luis Neto, ao colocar-se um robô para interagir com o 

consumidor, as circunstâncias “ficam adulteradas” (apêndice 5, questão 6).   

No que diz respeito a abordagem presencial, também existem cuidados a ter. Luis 

Neto afirma que existem palavras indicadas e contra-indicadas, sendo por isso necessário 

investir no “estudo dos contextos e do vocabulário próprio do mercado a que se destinam” 

(apêndice 5, questão 3). João de Mendonça garante que “mais que palavras erradas, há 

atitudes erradas” neste contexto (apêndice 3, questão 7). O colaborador que recebe os 

consumidores “deve colocar-se no lugar do outro”, ter calma, apresentar alguma seriedade 

“no sentido de entender o que a outra pessoa quer e ir de encontro à outra pessoa”. João 
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de Mendonça, Speaker Couch, defende que se deve evitar usar a palavra “não” e evitar 

adoptar uma postura negativa. O especialista da Toastmasters afirma que deve-se investir 

em guias locais e em dicas sobre o destino. 

Luís Neto sugere que a comunicação presencial deve promover experiências, em 

que haja “uma imersão completa nas culturas locais” (apêndice 5, questão 8). João de 

Mendonça concorda com Luís Neto na medida em que “as pessoas querem fazer uma 

viagem não só para conhecer o sítio”, mas também para “ter uma experiência” (apêndice 

3, questão 8). Para isso, é necessário transmitir testemunhos, não só do agente de viagens, 

mas também de outros consumidores.  

O tom de voz também é importante, sendo que o colaborador deve espelhar a atitude 

do consumidor - se uma pessoa for muito eufórica e a outra muito calma, vai existir um 

grande distanciamento (apêndice 3, questão 3). Esse distanciamento pode impedir que o 

consumidor se relacione com a empresa e, consequentemente, pode impedir a fidelização 

do mesmo. Este especialista defende que é necessário ouvir o cliente e incentivar o 

feedback para que tome uma decisão. No caso do feedback ser uma reclamação, deve-se 

ser o “mais compreensivo possível” (apêndice 3, questão 5). Luís Neto concorda que a 

comunicação não-verbal também é relevante neste contexto, nomeadamente, pelas micro-

expressões faciais, muito importantes uma vez que “há uma grande dificuldade no controlo 

dessa área” e “grande parte do processamento da informação é  não consciente”. No 

entanto, admite que, muitas vezes, se retém uma “impressão global” da pessoa com quem 

se está a interagir e que não se têm consciência destas micro-expressões (apêndice 5, 

questão 4).  

Luís Neto e João de Mendonça acreditam que existem padrões culturais 

associados à comunicação pessoal. O psicólogo acredita que os países latinos têm uma 

comunicação mais quente, “com a utilização mais do não verbal, com um tom de voz mais 

ruidoso” (apêndice 5, questão 5). Em alguns países nórdicos, segundo este especialista, o 

toque não é permitido. Luís Neto acredita que nas relações comerciais, o modelo nórdico 

é mais eficiente. Já João de Mendonça afirma que em Portugal é necessário ser 

expressivo, “ter alguns movimentos de mãos e corpo, porque as pessoas gostam disso, 

mas não pode ser exagerado”. Este especialista admite que, numa agência de viagens, o 

sorriso é extremamente importante, bem como “estar à vontade e conseguir mostrar o que 

se está a falar e mostrar algumas fotos (apendice 3, questão 6)”.   

Na TravelTailors, segundo Paula Alves, existem vários procedimentos da empresa 

que têm em consideração estes cuidados. Em relação ao contacto presencial, os 

colaboradores têm o hábito de oferecer algo para beber aos consumidores que visitam a 
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agência, fixar o nome da pessoa, não interromper, mostrar uma atitude simpática e sorrir 

(apêndice 4, questão 3). No que diz respeito à abordagem digital, a agência de viagens 

usa scripts de conversação, isto é, textos previamente preparados (apêndice 4, questão 

4). Estes textos podem ser usados para, por exemplo, ajudar a colocar questões 

pertinentes e a convidar os consumidores a consultar os testemunhos de outros clientes 

no website. Estes scripts são personalizados consoante as circunstâncias (apêndice 4, 

questão 5). 

Em relação às vantagens da abordagem presencial (figura 2), João de Mendonça 

afirma que se têm mais informação neste contacto, uma vez que se consegue ver a 

expressão, o contexto, a maneira como o outro se posiciona. Este especialista defende 

que mesmo em videochamada, pode não ser possível ver todos estes elementos (apêndice 

3, questão 7). Luís Neto afirma que a comunicação presencial pode não ser tão persuasiva 

como a comunicação digital (apêndice 5, questão 1). 

Os especialistas indicaram que a abordagem digital também tem vantagens face à 

abordagem presencial (figura 2). João de Mendonça afirma que o contacto digital “nunca 

é igual a estamos frente a frente” (apêndice 3, questão 7), mas reconhece que através 

deste meio a informação “pode chegar a muitas mais pessoas” de diferentes partes do 

mundo. Luís Neto concorda com este aspecto e afirma que a persuação do digital pode ser 

ultrapassada e compensada por esta característica (apêndice 5, questão 1). João de 

Mendonça aponta outra vantagem do digital, uma vez que  permite “evitar custos de 

deslocação”. Segundo este especialista, é nessário “pedir mais interação das pessoas”, o 

que não acontece com o presencial, afirma (apêndice 3, questão 7). O especialista da 

Toastmasters afirma que se deve investir em guias locais e em dicas sobre o destino. 

Figura 2 - Características da abordagem presencial e digital apontadas pelos especialistas 

 

Base: Luís Neto e João de Mendonça | Fonte: Elaboração própria 

Presencial

• Permite visualizar vários elementos da 
pessoa com quem se está a interagir;

• Não é tão persuasiva;

• As reações sao imediatas, não necessita 
de pedir interação;

• Requer mais cuidados a nível da 
comunicação não-verbal

• Usada para desenvolver uma relação de 
confiança.

Digital

• Pode chegar a mais pessoas de diversas 
partes do mundo;

• Mais persuasiva;

• É necessário pedir mais interação;

• Requer um plano de comunicação de 
crise;

• Mais cómodo e mais rápido;



Página | 23 

 

8%

12%

14%

20%

26%

41%

45%

68%

Websites e blogues c/ informação de outros
viajantes

Redes Sociais

Livros/ Publicações turísticas

Websites de companhias aéreas

Websites de reservas de hotéis

Websites dos próprios hotéis

Amigos e/ou familiares

Agências de viagens

Já Paula Alves, sócia-gerente da TravelTailors, afirma que a  agência de viagens 

recorre ao atendimento pessoal para “conhecer os clientes (…) e para desenvolver com 

eles uma relação de confiança”, sendo esta a abordagem priveligiada pela empresa. Paula 

Alves admite que muitos dos consumidores preferem trocar e-mails pela comodidade e 

pela rapidez. A sócia-gerente conclui que estas duas abordagens devem ser “instrumentos 

complementares” (apêndice 4, questão 1). Helena Santos concorda e garante que “a 

comunicação pessoal deverá ser coerente e consistente com os canais digitais” (apêndice 

2, questão 9).  

6.2 Preferência dos consumidores relativamente à abordagem digital e 

pessoal 

Este ponto subdividiu-se em dois subpontos. No 6.2.1, analisou-se os resultados do 

inquérito, criado de raiz para esta investigação, a consumidores de agências de viagens. 

No 6.2.2, analisou-se as preferências dos consumidores da TravelTailors através do 

Inquérito de Satisfação Anual. Para complementar esta informação, analisou-se a 

entrevista realizada à sócia-gerente da TravelTailors, Paula Alves. 

6.2.1 Preferências de comunicação dos consumidores de agências de 

viagens 

Os resultados do inquérito (gráfico 1), criado de raiz para esta investigação, 

demonstram que mais de metade dos inquiridos (68%) recorre a agências de viagens e 

45% recorre a amigos e/ou familiares. No que diz respeito a websites e blogues com 

informação de outros viajantes, apenas 8% dos inquiridos afirma consultar estas 

plataformas para planear a sua viagem.  

Gráfico 1 - Fontes usadas pelos consumidores para planear uma viagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base: 110 inquiridos. | Fonte: Elaboração própria. 
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Em relação ao atendimento nas agências de viagens (gráfico 2), 39% dos inquiridos 

prefere conversar presencialmente sempre que possível, só recorrendo ao e-mail ou 

telefone em caso de necessidade. Já 28% prefere que toda a viagem seja planeada através 

de e-mail ou telefone, evitando assim deslocações à empresa. 

Gráfico 2 - Preferência dos consumidores em relação ao atendimento 

Base: 74 inquiridos | Fonte: Elaboração própria. 

No que diz respeito à abordagem presencial (gráfico 3), 40% dos consumidores 

inquiridos revela que este contacto é importante para identificar profissionais de confiança. 

Já 37% considera que o relacionamento cara-a-cara é relevante para obter recomendações 

e sugestões de viagens. No entanto, apenas 14% dos inquiridos defendem que esta 

abordagem é importante para detetar se está a ser enganado. Em relação ao pagamento, 

apenas 19% dos consumidores inquiridos consideram que é importante realizá-lo 

presencialmente na agência.  

Gráfico 3 - Situações em que o contacto presencial é relevante para os consumidores 

 

Base: 74 inquiridos | Fonte: Elaboração própria. 
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Alegria

No contacto presencial, mais de metade dos inquiridos (55%) valorizam um agente 

de viagens que tenha a capacidade de esclarecer dúvidas e dissipar receios. O sorriso é 

também um facto relevante no atendimento presencial para 52% dos consumidores. A 

calma e paciência são outras duas características mais valorizadas num agente de viagens 

(41%).  No gráfico 4, estão especificadas as iniciativas mais valorizadas pelos 

consumidores, nomeadamente: o e-mail com sugestões de viagens, newsletters 

personalizadas, e-mail e telefonema com pedido de feedback, partilha de testemunhos e 

da experiência pessoal do agente e os convites para conversar presencialmente sobre a 

viagem.  

Gráfico 4 - Caraterísticas mais valorizadas num agente de viagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base: 74 inquiridos | Fonte: Elaboração própria 

No gráfico 5, pode-se verificar a frequência destas iniciativas na agência a que os 

consumidores recorrem mais frequentemente. O e-mail com sugestões de viagens e a 

partilha da experiência pessoal dos agentes de viagens são realizadas, na sua maioria, 

ocasionalmente. A maioria dos consumidores nunca recebeu convites para conversar 

presencialmente e nunca conheceu testemunhos de outros viajantes (59% e 62%, 

respetivamente). 

Gráfico 5 - Iniciativas mais valorizadas pelos consumidores e a frequência com que são 
realizadas 

 

 

   

 

 

 

 

 

Base: 74 inquiridos | Fonte: Elaboração própria. 
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Em relação à experiência de viagem (gráfico 6), verifica-se que 49% dos inquiridos 

revela estar “muito satisfeito”. No entanto, este panorama altera-se quando se trata da 

comunicação da agência. Em relação ao atendimento presencial, e-mails e telefonemas, 

os consumidores revelam estar satisfeitos (50%, 51% e 64%, respetivamente). 

. 

Base: 74 inquiridos | Fonte: Elaboração própria 

Para cruzar estes resultados com as variáveis socioeconómicas recorreu-se ao teste 

do qui-quadrado. Em relação ao sexo (apêndice 18), verificou-se que os homens dão mais 

importância ao e-mail com sugestões, à partilha do testemunho do agente; ao telefonema 

com pedido de feedback, às newsletters personalizadas e ao sorriso e alegria do agente.  

No que diz respeito à idade (apêndice 19), verificou-se que os indivíduos com idades 

compreendidas entre os 18 aos 24 não atribuem muita importância ao contacto presencial 

para obter recomendações e sugestões. Já os individuos com idades entre os 25 aos 34, 

consideram relevante este contacto para este fim. Os indivíduos com idades 

compreendidas entre os 35 e os 44 anos recebem mais frequentemente presentes e 

telefonemas em datas importantes. Esta faixa etária é também a que mais valoriza o sorriso 

do agente e o uso de maquilhagem. 

Em relação às habilitações literárias (apêndice 20), verificou-se que os consumidores 

inquiridos sem ensino superior dão mais importância ao contacto preferencial para receber 

sugestões e recomendações, para detetar se está a ser enganado e para pagar a viagem.  

Os inquiridos sem ensino superior atribuem mais importância ao telefonema e ao e-mail do 

agente com sugestões, aos convites para falar presencialmente sobre a viagem e às 

newsletters personalizadas. Estes indivíduos consideram importante os convites para 

eventos especiais, o sorriso, a alegria, a adaptação ao estilo do cliente, capacidade de 

esclarecer dúvidas. Já os inquiridos com ensino superior recebem mais telefonemas para 

conversar sobre a viagem. 
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Gráfico 6 - Grau de satisfação em relação à experiência de viagem e à comunicação da agência de viagens 
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6.2.2 Os motivos da preferência dos consumidores 

Para realizar este objetivo foram analisadas as entrevistas realizadas a dez 

consumidores (apêndices 6 a 15).  

Em relação ao atendimento presencial, Rui (quadro superior, 52) valoriza a “rapidez, 

a qualidade das sugestões e o preço” (apêndice 6, questão 1). Luís (estudante, apêndice 

7, questão 1) concorda com esta afirmação e acrescenta que também valoriza o 

conhecimento do destino. Já Miguel (empresário na área do comércio) valoriza mais a 

organização do espaço e a forma como o agente se dirige ao consumidor (apêndice 10, 

questão 1). Enquanto que João (empregado administrativo, apêndice 12, questão 1) 

valoriza uma “boa apresentação do agente” e António (empregado de serviços, apêndice 

11, questão 1) prefere a “clareza nas propostas apresentada” e a “capacidade de 

esclarecer as dúvidas do cliente”.  

Em relação às caraterísticas do agente, Rui valoriza mais o sorriso, a calma e 

paciência, a postura e a capacidade de esclarecer dúvidas (apêndice 6, questão 13). Luís 

valoriza também a paciência uma vez que “exige um mínimo de espaço para pensar no 

assunto”. No entanto, revela que “apesar de gostar de sugestões, odeio posturas 

excessivamente próximas” (apêndice 7, questão 13). Já Carina (desempregada, apêndice 

8, questão 13) refere que o vestuário, por exemplo, “não tem de ser extremamente formal 

mas acho que deva ter um aspeto cuidado”. Ana (quadro superior, apêndice 13, questão 

13) revela que todas estas caraterísticas são fundamentais e que fazem a diferença no 

momento da decisão e da transmissão da confiança. 

Apesar de existirem três consumidores que consideram que já não existe uma 

situação que necessite de ser tratada presencialmente, outros setes discordam. Rui 

(apêndice 6, questão 2) assume que prefere tratar o máximo de questões pessoalmente 

uma vez que pretende a “personalização do contacto”, isto é, que “se molde” às suas 

“ideias e sugestões”. Já Luís (apêndice 7, questão 2) é bem claro e afirma que prefere o 

digital “se for para viagens simples ou para perto”. Esta preferência pode também depender 

do tipo de viagem, uma vez que a Cristina (quadro médio, 49 anos, apêndice 9, questão 2) 

afirma que ao tratar-se de uma viagem personalizada prefere o contacto presencial, uma 

vez que se houver algum problema não quer falar com “um call center (…) e falar com uma 

pessoa diferente”. Carina (desempregada, 30 anos) gosta que sejam enviadas por e-mail 

as sugestões das viagens bem detalhadas para mais tarde analisar. No entanto, considera 

que os pagamentos e a documentação devem ser tratados “pessoalmente” (apêndice 8, 

questão 2). Esta é uma opinião partilhada por Patrícia (técnica especializada) que também 

prefere o envio da documentação via e-mail (apêndice 15, questão 2). Já o pagamento é 
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referido por três consumidores como uma questão que deve ser tratada pessoalmente 

“para evitar enganos” (Miguel, apêndice 10, questão 2). 

A confiança associada à agência, de acordo com Rui não é influenciada pelo contacto 

presencial. Este consumidor refere que a confiança é transmitida no momento em que se 

escolhe o agente de viagens (apêndice 6, questão 4). Já João discorda e defende que deve 

ser realizado um contacto presencial uma vez que “digitalmente, é muito mais fácil 

manipular o que se diz, como se diz e mostrar algo diferente”. Este consumidor refere que 

presencialmente consegue-se estabelecer uma “conversa espontânea” (apêndice 12, 

questão 4). Já Ana (quadro superior, 45 anos) refere “a disponibilidade do agente e a 

eficácia da resposta” são dois sinais que lhe transmite credibilidade (apêndice 13, questão 

4). Patrícia concorda e acrescenta que se o agente “se apresentar nervoso ou num espaço 

estranho, acho que devemos desconfiar” (apêndice 15, questão 4). 

Existem outras situações que, segundo os entrevistados, devem ser tratadas 

presencialmente como por exemplo para apresentar uma reclamação ou dar feedback de 

uma viagem. Dos dez entrevistados, sete afirmam que a reclamação deve ser apresentada 

presencialmente (figura 3). Para pagar a viagem, Miguel e Carina efetuam sempre o 

pagamento presencialmente, os restantes afirmam que o pagamento por transferência 

bancária “é mais cómodo” (Rui, apêndice 6, questão 6). Para escolher o destino e receber 

sugestões de viagens, Cristina, Miguel, António e João valorizam mais o contacto 

presencial, mas Carina gosta de receber estar informações via e-mail para ter mais tempo 

para decidir (apêndice 8, questão 2). No entanto, Luís, Ana e Rui afirmam que o seu agente 

não sugere novas viagens, os restantes sete afirmam que recebem um e-mail com estas 

propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base: 10 inquiridos | Fonte: Elaboração própria 

Figura 3 - Preferências dos consumidores entrevistados e análise da comunicação 

da agência de viagem que utilizam mais frequentemente 
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Durante o processo de planeamento da viagem, a maioria dos entrevistados (oito) 

revela que recebe convites por parte do seu agente de viagens para se deslocar à agência, 

através de chamada telefónica (figura 3). Em relação ao pedido de feedback, sete 

entrevistados afirmam também receber uma chamada telefónica ou um e-mail para 

partilhar a sua opinião relativamente à viagem.  

Em relação à partilha de experiências pessoais e de outros consumidores, nove dos 

dez entrevistados revelam já ter recebido essa informação por parte do agente de viagens 

(figura 3). João refere que esta “é a informação que gosto que seja dada pessoalmente” 

uma vez que lhe permite “ver o entusiasmo ou não do agente” (apêndice 12, questão 10).   

Em ocasiões especiais como por exemplo aniversários, sete dos entrevistados 

referem que não recebem qualquer tipo de contacto da agência a sinalizar a data, seja por 

e-mail ou chamada telefónica (figura 3). 

No que diz respeito à satisfação dos consumidores, todos revelam estar satisfeitos 

no que diz respeito ao atendimento presencial.  No entanto, Luís  revela que “às vezes, [o 

agente] apresenta um ar excessivamente malcuidado” (apêndice 7, questão 14). Em 

relação à comunicação digital, apenas quatro admitem estar satisfeitos. A maioria refere 

que o digital é mais “fraco” e que não sentem que a comunicação seja personalizada “dá 

para perceber que enviam a mesma mensagem para todos os clientes” (Carina, apêndice 

8, questão 14). 

6.2.3 Preferências dos consumidores da TravelTailors 
Em relação à preferência dos consumidores da TravelTailors, Paula Alves, sócia-

gerente da empresa, afirmou que a maioria prefere ser contactada digitalmente. No 

entanto, garante que a empresa tenta encontrar-se presencialmente com os consumidores: 

“oferecemo-nos para conversar, esclarecer, para entregar a documentação de forma a criar 

assim um vínculo pessoal”. 

 Segundo os resultados do Inquérito de Satisfação Anual da TravelTailors (gráfico 

7), todos os consumidores inquiridos preferem recorrer a profissionais que já conheçam e 

em quem confiam. Estes mesmos dados revelam que 64% dos consumidores inquiridos 

prefere que tudo possa ser tratado por e-mail e telefone, comprovando assim a informação 

dada pela sócia-gerente. Neste mesmo gráfico, ainda existe outros aspetos determinantes 

na escolha dos consumidores, nomeadamente a “possibilidade de criar e alterar o itinerário 

à minha medida” (80%) e “saber que estou seguro (a) se acontecer alguma coisa na minha 

viagem (72%). 
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Figura 4 - Infografia da avaliação (de 1 a  4) da comunicação da 
TravelTailors pelos inquiridos 

Gráfico 7 – Preferências dos consumidores da TravelTailors 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base: 110 inquiridos. | Fonte: Elaboração própria. 

Conforme indicado no Manual de Comunicação e Marketing da TravelTailors, a 

empresa utiliza, para comunicar com os seus públicos, meios diretos (emails, telefonemas 

e conversas presenciais) e meios indiretos personalizados (newsletters ad-hoc, e-mails 

enviados nas datas de parabéns automáticos aos clientes, envio personalizado de 

mensagens e presentes de Natal e aniversário aos melhores clientes, envio de mensagens 

de aniversário de primeira viagem; convite de “adoção” e “batismo” de programas aos 

clientes que os realizaram).  

A empresa utiliza, também, meios indiretos impessoais como o website, newsletters 

mensais, Facebook, myguide, e dois blogues (um em português e outro em inglês). Os 

consumidores avaliaram estes instrumentos de comunicação (figura 4) sendo que os e-

mails, as conversas presenciais e os telefonemas registaram os valores mais elevados. Os 

blogues e as redes sociais digitais obtiveram uma classificação mais baixa (3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base: 110 inquiridos | Fonte: Elaboração própria. 
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7. Discussão dos Resultados 

O presente relatório de estágio tinha como principal objetivo comparar criticamente 

as abordagens presenciais e digitais para averiguar que técnicas são mais vantajosas para 

as agências de viagem conseguirem fidelizar os seus consumidores. A pertinência deste 

tema vem no seguimento de colmatar uma lacuna, uma vez que não existe um estudo que 

compare estas duas abordagens ao consumidor.  

 Os resultados obtidos através do inquérito revelam que 39% dos inquiridos 

preferem conversar presencialmente sempre que possível, usando e-mail ou telefone 

quanto têm menos disponibilidade. Já 28% prefere que tudo seja tratado digitalmente.  No 

entanto, os dados do Observador Cetelem (2016) mostram outro panorama. Segundo este 

estudo, 25% dos consumidores portugueses opta por reservar as suas férias através de 

plataformas online e apenas 12% opta por realizar as suas reservas através de agências 

de viagens. Esta diferença pode ser justificada pela caraterização da amostra, uma vez 

que a amostra desta investigação não é representativa. Os resultados do inquérito revelam 

que os inquiridos sem ensino superior dão mais importância ao contacto presencial. Neste 

sentido, esta poderá ser também uma explicação, uma vez que a maioria dos inquiridos 

tem uma escolaridade mais elevada.  

Apurou-se também que existem algumas divergências no que diz respeito às 

caraterísticas da abordagem presencial. Dillard & Knobloch (2009, p.396) defendem que 

esta é mais persuasiva do que a comunicação digital. Já o psicólogo, Luís Neto, afirma o 

oposto. Segundo este especialista, a comunicação presencial pode não ser tão persuasiva 

como a comunicação digital (apêndice 5, questão 1) uma vez que se têm mais informação 

cara-a-cara (expressões faciais, contexto). João, um dos consumidores entrevistados, 

concorda e afirma que “quando estamos frente a frente com uma pessoa damos-lhe menos 

tempo para pensar nas palavras ideais a utilizar” e, desta forma, consegue-se “uma 

conversa espontânea o que demonstra mais facilmente as intensões da outra pessoa”.  

Uma das principais vantagens da comunicação presencial apontada por Walsh, 

(2006, p.185) é o facto de esta ser considerada mais segura para realizar transações. No 

entanto, apenas 19% dos consumidores inquiridos refere que é importante que o 

pagamento seja efetuado na agência. Esta informação é também comprovada pelos 

consumidores entrevistados uma vez que apenas quatro em dez optam por fazer o 

pagamento presencialmente. As reclamações – segundo a maioria dos consumidores 

entrevistados – também devem ser realizadas presencialmente. Todavia, Kotler, Kartajaya 

e Setiawan (2017) defendem que quando se trata de uma interação emocionalmente 
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exigente (por exemplo, apresentar uma reclamação), os consumidores preferem o contacto 

digital.  

Quanto às vantagens da abordagem digital, João de Mendonça (apêndice 3, questão 

7) defende que este contacto pode levar mais informação a mais pessoas, evitando custos 

de deslocação. Estas vantagens são comprovadas por Kotler e Armstrong (2014), que 

defendem que a Internet possibilita o fornecimento de informação direta mais rapidamente 

e personalizada às suas necessidades. Apesar disso, muitos consumidores afirmam que a 

informação que recebem da sua agência não é personalizada, como é o caso dos 

conteúdos das newsletters. Uma das consumidoras entrevistadas, Carina (apêndice 8, 

questão 14) afirma mesmo que não gosta quando recebe e-mails com sugestões de neve 

quando apenas viaja para destinos quentes. Esta necessidade de personalizar os 

conteúdos vai ao encontro do que Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) defendiam. Estes 

autores referem que os consumidores procuram cada vez as marcas mais humanizadas, 

que conseguem interagir com os consumidores como amigos e que oiçam as suas 

preferências.  

No que diz respeito aos cuidados a ter na comunicação presencial, tanto os autores 

como os especialistas afirmam que se deve ter em conta determinados aspetos da 

comunicação não-verbal. Segundo Evenson, o colaborador que recebe o consumidor deve: 

sorrir regularmente e de forma natural e responder às questões colocadas pelo consumidor 

(Evenson, 2010, p.49). Os especialistas também defendem a importância destas 

caraterísticas. João de Mendonça (apêndice 3, questão 3) defende que o colaborador 

“deve colocar-se no lugar” do consumidor e “ter calma”. Os inquiridos revelaram que dão 

mais importância ao “sorriso” (52%) e à “calma e paciência” (41%).  

No entanto, estas caraterísticas podem variar consoante o país uma vez que os 

especialistas Luís Neto e João de Mendonça acreditam que existem padrões culturais 

associados à comunicação pessoal. Como averiguado através da revisão bibliográfica, 

existem quatro dimensões culturais base que podem afetar a estrutura da organização: 

chamadas de distância de poder (power distance); evitar incertezas (uncertainty 

avoidance); o individualismo versus coletivismo; as dimensões masculinas versus 

dimensões femininas. 

A sócia-gerente da TravelTailors, Paula Alves, referiu que a abordagem digital e a 

abordagem presencial devem ser “instrumentos complementares” (apêndice 4, questão 1). 

Helena Santos concorda e garante que “a comunicação pessoal deverá ser coerente e 

consistente com os canais digitais” (apêndice 2, questão 9). Segundo Kotler, Kartajaya e 

Setiawan (2017, p.49) este é o futuro do marketing. As empresas deverão adotar uma 
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abordagem de Marketing 4.0 em que se alia a interação online e offline entre empresas e 

consumidores.  

Quase metade dos inquiridos revelou estar “muito satisfeito” com a experiência de 

viagem. Luís Neto afirmou que a empresa deve promover experiências, em que haja “uma 

imersão completa nas culturas locais” (apêndice 5, questão 8). Já João de Mendonça 

concordou e afirmou que “as pessoas querem fazer uma viagem não só para conhecer o 

sítio”, mas também para “ter uma experiência” (apendice 3, questão 8). Estes resultados 

são comprovados pelos estudos de Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017). Os autores 

referem que as empresas devem proporcionar uma viagem do ponto de vista de um local 

e não o de um turista, recorrendo a guias locais. 

Os resultados obtidos permitem concluir que os inquiridos recorrem maioritariamente 

às agências de viagens (68%) e a amigos e/ou familiares (45%). Estes resultados 

comprovam o que foi enunciado por Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017): os consumidores 

“tornaram-se fortemente dependentes das opiniões dos outros” (Kotler, Kartajaya e 

Setiawan, 2017, p.50).  

Considerações Finais  

Através da atividade de estágio e do presente trabalho foi possível chegar a um 

conjunto de conclusões relevantes para o estudo das técnicas de comunicação no âmbito 

do Marketing Relacional B2C. As atividades realizadas durante o estágio despertaram o 

interesse por esta temática, uma vez que a TravelTailors presta diversos cuidados no que 

diz respeito à comunicação com o consumidor.  

A autora considera que os seus objetivos foram alcançados através do recurso a um 

método misto. Em primeiro lugar, na consequência da revisão bibliográfica efetuada, foi 

possível concluir que a comunicação relacional, abordagem interativa que consiste num 

processo continuo, pode ser praticada presencialmente ou através do digital. Nesta fase 

inicial, a autora deparou-se com uma lacuna nesta área de investigação, uma vez que não 

existe um estudo que compare estas duas vertentes. No entanto, essa limitação não 

impediu que se analisasse as vantagens e desvantagens da abordagem presencial e digital 

ao consumidor. O desenvolvimento da tecnologia permitiu criar sistemas que desenvolvam 

uma relação entre o consumidor e a empresa. Na ótica do consumidor, o digital facilitou a 

pesquisa de agências e destinos. No entanto, esta abordagem não permite conversas 

fluídas e naturais, podendo levar dias até obter uma resposta. Já a interação humana entre 

o consumidor e a empresa reduz as divergências de informação e possibilita o feedback 

imediato, sendo por isso mais fluída e natural. Esta abordagem transmite mais confiança 

ao consumidor, principalmente no momento da transação. No entanto, esta abordagem 
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apresenta algumas desvantagens como a deslocação dos elementos e a adaptação 

imediata do discurso às respostas do consumidor. A abordagem pessoal implica um maior 

cuidado no que diz respeito à comunicação não-verbal.  

De seguida, este estudo ganhou maior pertinência através do contributo recolhido 

junto dos especialistas em comunicação presencial e comunicação digital, mas também do 

contributo do psicólogo Luís Neto e da sócia-gerente da TravelTailors, Paula Alves. Estas 

entrevistas foram fundamentais para compreender a importância de uma comunicação 

coerente, em que as abordagens em análise devem ser encaradas como instrumentos 

complementares. Para além disso, o trabalho explora, também, a ótica do consumidor 

através da análise de dois inquéritos e de dez entrevistas a consumidores de agentes de 

viagem. Os resultados obtidos através do inquérito revelam que 39% dos inquiridos 

preferem conversar presencialmente sempre que possível, usando apenas o e-mail ou 

telefone quanto têm menos disponibilidade.  

Quantos às propostas para futuros estudos, a investigadora sugere comparar a 

abordagem digital e a abordagem presencial ao consumidor em empresas de outros 

setores. Neste sentido, seria possível analisar se as preferências dos consumidores variam 

consoante o setor de atividade das empresas. Em futuras investigações, a autora propõe 

também aplicar o inquérito a uma amostra mais representativa do território nacional.  

Por último, o trabalho desenvolvido representa o culminar de uma experiência de 

estágio da investigadora, onde a autora adquiriu competências bastante úteis. No entanto, 

este estudo simboliza também a oportunidade em analisar e aplicar competências e 

conhecimentos, adquiridos no decorrer da licenciatura em Ciências da Comunicação.    
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Apêndices 

Apêndice 1 – Inquérito realizado aos consumidores de agências de viagens 

Bom dia! 
Se gosta de viajar, prometemos que se divertirá a responder a estas questões e em menos 
de 5 minutos.  

Este inquérito destina-se a conhecer a sua opinião sobre agências de viagens em Portugal, 
para uma investigação em Comunicação no ISCSP-Universidade de Lisboa. Todos os 
dados recolhidos são confidenciais e anónimos. Os resultados serão utilizados meramente 
para fins académicos.  

Caso tenha alguma dúvida, não hesite em contactar: 
investigacaoagencias.iscsp@gmail.com. 
Muito obrigada pela sua colaboração! 

1. Quando precisa de planear uma viagem, a quais destas fontes recorre? * 

 Amigos e/ou familiares 

 Agências de viagens 

 Livros/Publicações turísticas 

 Organismos oficiais de turismo 

 Redes sociais (ex: Facebook, Twitter, etc.) 

 Websites de companhias aéreas 

 Websites de reservas de hotéis (ex: Booking, Trivago, etc.) 

 Websites dos próprios hotéis 

 Websites e blogues com informação de outros viajantes (ex: Tripadvisor, etc.) 

2. Utiliza serviços de agências de viagens para planear as suas viagens? * 

Sim 

Não – passa para a questão 16. 

3. Com que frequência utiliza os serviços de agências de viagens para planear as suas 
viagens: 

 
4. No relacionamento com a(s) agência(s) de viagens a que recorre, prefere: 

 Conversar presencialmente com quem trata da minha viagem. 

 Que tudo possa ser tratado por email ou telefone, sem ter que deslocar-me. 

 Conversar presencialmente sempre que possível, usando email ou telefone quando 
tenho mais pressa. 

 

 Sempre Mais de 75% das 
vezes 

Entre 51% e 
75% 

Entre 25% 
e 50% das 
vezes 

Menos 
de 25% 
das 
vezes 

Nunca 

Para Portugal       

Para o estrangeiro       

mailto:investigacaoagencias.iscsp@gmail.com
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5. Qual a importância que atribui ao contacto presencial (cara-a-cara) com agentes de 
viagens para… 

 

6. Com que frequência recebe da agência de viagens a que recorre mais:

 É importante 

Identificar profissionais de confiança  

Escolher destinos e atividades  

Os meus gostos serem conhecidos e tidos em conta  

Poder criar e alterar o itinerário à minha medida  

Obter recomendações e sugestões para as viagens  

Perceber se quem me atende sabe do que fala  

Detetar se estou a ser enganado(a)  

Receber a documentação  

Pagar a viagem  

Sentir segurança se acontecer alguma coisa na minha viagem  

Dar feedback da viagem / apresentar uma reclamação  

 Nunca  Ocasionalmente Frequentemente 

Telefonema com sugestões de viagens    

Email com sugestões de viagens    

Partilha da experiência pessoal dos 
agentes de viagens 

   

 Partilha de testemunhos de outros 
viajantes 

   

Convites para conversar 
presencialmente sobre a minha viagem 
(antes ou depois) 

   

Telefonema para conversar sobre a 
minha viagem (antes ou depois) 

   

Telefonema com pedido de feedback das 
viagens 

   

Email com pedido de feedback das 
viagens 

   

Telefonema em datas importantes (por 
ex. aniversários) 

   

Email em datas importantes (por ex. 
aniversários) 

   

Presentes em datas importantes (por ex. 
aniversários) 

   

Newsletters adequadas aos meus gostos 
e preferências de viagens 

   

Convites para eventos especiais da 
agência (ex: divulgação de novos 
destinos, aniversários, etc.) 
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7. Qual a importância que atribui a estas iniciativas? 

 É importante 

Telefonema do meu agente de viagens com sugestões de viagens  

Email do meu agente de viagens com sugestões de viagens  

Partilha do meu agente de viagens da sua experiência pessoal  

Partilha de testemunhos de outros viajantes pelo meu agente de viagens  

Convites do meu agente de viagens para conversar presencialmente sobre 
a minha viagem (antes ou depois) 

 

Telefonema do meu agente de viagens para conversar sobre a minha 
viagem (antes ou depois) 

 

Telefonema do meu agente de viagens com pedido de feedback das 
viagens 

 

Email do meu agente de viagens com pedido de feedback das viagens  

Telefonema do meu agente de viagens em datas importantes (por ex. 
aniversários) 

 

Email do meu agente de viagens em datas importantes (por ex. 
aniversários) 

 

Presentes do meu agente de viagens em datas importantes (por ex. 
aniversários) 

 

Newsletters do meu agente de viagens adequadas aos meus gostos e 
preferências de viagens 

 

Convites do meu agente de viagens para eventos especiais da sua agência 
(ex: divulgação de novos destinos, aniversários, etc.) 

 

8. Qual a importância que atribui a estas características num agente de viagens? 

 É importante 

Vestuário formal  

Uso de maquilhagem  

Penteado cuidado  

Cumprimento e agradecimento informal  

Cumprimento e agradecimento formal  

Sorriso  

Alegria  

Postura próxima  

Calma e paciência  

Adaptação ao meu estilo / linguagem próxima da minha  

Capacidade de esclarecer dúvidas e dissipar receios  

Escutar atentamente quando falo  

Fazer-me sentir que sou importante  

Atendimento focado (sem distrações)  

Receção acolhedora (oferecer algo para comer/beber)  

Prontidão no atendimento (começar a pesquisar imediatamente o pedido)  

Respeito pelo meu espaço pessoal  

9. Que agência(s) de viagens conhece com excelente comunicação presencial (cara-a-
cara)? 

10. Que agência(s) de viagens conhece com excelente comunicação online (digital, por 
internet)? 

11. Que agências de viagens identificaria como sendo de luxo? 

12. Que agências de viagens identificaria como vocacionadas para um serviço 
personalizado/à medida? 
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13. A que agência(s) de viagens recorre mais frequentemente? * 

14. Qual o seu grau de satisfação com a agência de viagens a que recorre mais, 
relativamente a: * 

 Insatisfeito Pouco Satisfeito Satisfeito Muito 
Satisfeito (a) 

Atendimento presencial     

Telefonemas     

Emails     

Newsletters     

Experiência de viagem     

15. Quais destes serviços da(s) sua(s) agência(s) de viagens gosta(ria) de ter à sua 
disposição? 

 Gostaria de ter 

Check-in das malas com recolha em minha casa  

Entrega pessoal da documentação em minha casa ou no meu escritório  

Área reservada no website, com acesso a informação exclusiva adaptada 
aos meus gostos 

 

Guia privado do início ao final da viagem  

Guias sobre temas específicos (literatura, arte, arquitetura, desporto, 
outros) 

 

Cursos / workshops de culinária, arte, desporto, outros  

Retiros espirituais, de meditação  

Tratamentos médicos, nutricionais e/ou estéticos em viagem  

Ama para as crianças durante a viagem  

Personal shopper nos destinos  

Marcação de restaurantes e espetáculos durante a viagem  

 
Dados de caracterização 
16. Sexo: * 

 Masculino  

 Feminino 

17. Idade* 

 Até 17 anos 

 18-24 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55-64 

 65 ou mais 

18. Distrito de residência* 

 Aveiro 

 Beja 

 Braga 

 Bragança 

 Castelo Branco 

 Coimbra 

 Évora 
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 Faro 

 Guarda 

 Leiria 

 Lisboa 

 Portalegre 

 Porto 

 Santarém 

 Setúbal 

 Viana do Castelo 

 Vila Real 

 Viseu 

 RA Açores 

 RA Madeira 

 Estrangeiro 

19.Nível de Instrução* 

 Até 4º Ano 

 Até 9º ano 

 Até 12º ano 

 Ensino Superior 

20. Atividade profissional* 

 Quadro superior/ especialista de profissões intelectuais e técnicas 

 Quadro médio 

 Técnico especializado 

 Empregado dos serviços, comércio ou administrativo 

 Empregado qualificado ou não qualificado da indústria ou agricultura 

 Outra ocupação profissional 

 Estudante/ reformado/ doméstica/ inativo 

*Campos obrigatórios 

Obrigada pela sua valiosa colaboração! 
 

Apêndice 2 – Entrevista a Helena Santos 

Boa tarde, estou a realizar o meu trabalho final de licenciatura em Ciências da 

Comunicação, no ISCSP – Universidade de Lisboa. Este estudo pretende analisar de que 

forma se deve falar com o consumidor, mais especificamente estudar o uso dos meios 

digitais e meios presenciais no âmbito do Marketing Relacional.  

Gostaria de lhe fazer algumas perguntas relativamente a este assunto, sendo que os dados 

recolhidos serão utilizados meramente para fins académicos. Se não se importar, gostaria 

de gravar a entrevista – o áudio não será utilizado no trabalho em si, mas será útil para 

transcrever as suas respostas. Desde já, gostaria de agradecer a sua disponibilidade. 

 

1. O crescimento do digital influenciou a relação entre as empresas e os 

consumidores.  Que meios digitais são mais prometedores nesta relação?  
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Sem dúvida. O digital trouxe um novo paradigma de comunicação em que pela primeira 

vez na história da publicidade e do marketing, os consumidores podem dialogar livremente 

num base de igualdade com as marcas. Este diálogo traz mais poder aos consumidores e 

consequentemente, uma necessidade maior das marcas de cuidarem da sua comunicação. 

Destacaria as redes sociais, em que incluo não só o facebook, o instagram e outras 

plataformas semelhantes, mas também os blogs que têm cada vez mais expressão e são 

cada vez mais utilizados pelas marcas como veículos de promoção.   

 2. Na sua opinião, quais as áreas de negócios e quais os destinatários que podem 

beneficiar mais dos meios digitais?   

Todas as áreas de negócio podem beneficiar dos meios digitais. A variedade de “ramos” 

do marketing digital permite-nos escolher os mais adequados para cada área de negócio. 

Por exemplo, se uma marca é mais B2B e não fizer muito sentido estar no Facebook, então 

poderá estar no LinkedIn. Ou se não estiver nas redes sociais, pode ter uma estratégia de 

SEO. Adicionalmente, os meios de promoção digital são tipicamente mais acessíveis, do 

ponto de vista financeiro, do que os tradicionais pelo que se tornam bastante atrativos. Eu 

diria até que o digital, e em especial o marketing digital, veio democratizar o acesso a meios 

de promoção disponíveis para as marcas.   

 3. Existe alguma área de negócios em que os meios digitais tenham limitações? Se 

sim qual?  

Acho que não. As limitações do digital para as áreas de negócio são as mesmas do offline. 

Por exemplo, uma marca de tabaco não pode fazer publicidade, logo também não o pode 

fazer numa rede social por exemplo, ou no Google Adwords. Pode, porém, ter uma 

estratégia de SEO e um site.   

 4. Quais os cuidados a ter para se estabelecer uma boa relação com o consumidor 

através do digital? 

Ter um plano de comunicação de crise no caso de uma estratégia de social media é 

imperativo. Mas eu diria que ser capaz de criar uma relação com os consumidores é meio 

caminho para não ter “problemas”. Ter em atenção ao tipo de conteúdo que divulga, e se 

este é útil ao utilizador / fã/seguidor é importante para estabelecer uma relação de 

advocacia.   

 5. Em relação à abordagem presencial, que aspetos é que o consumidor mais 

valoriza na comunicação verbal? LN 
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Creio que um discurso fluido, informado / seguro e uma expressão facial empática são a 

chave para uma comunicação verbal eficaz.  

 6. No que diz respeito à comunicação não-verbal, que aspetos é que o consumidor 

mais valoriza (olhar, postura, o sorriso, gestos, vestuário)?  LN 

 A postura no geral, que inclui o olhar, os gestos e a apresentação pessoal são 

fundamentais à criação de empatia.   

 7. Na sua opinião, como irá ser efetuada a comunicação entre as empresas e os 

consumidores no futuro?  

Os chats estão cada vez mais implementados na comunicação com os consumidores. 

Acredito que o caminho é tornar os conteúdos cada vez mais relevantes para os 

consumidores, e a disponibilidade dos mesmos nos meios preferenciais dos consumidores 

– por exemplo, as redes sociais. Penso que a “venda” deixará de ser algo tão imediato, e 

passará a acontecer pelo posicionamento relevante das marcas perante os potenciais 

clientes.   

 8. Pensando concretamente no âmbito do Turismo, quais são as potencialidades e 

limitações tanto na comunicação presencial como na comunicação digital?  

As limitações poderão ser certamente orçamento disponível e a forte concorrência, em 

ambos os âmbitos – presencial e digital. Acresço ao presencial, a potencial desmotivação 

ou falta de empatia/profissionalismo dos colaboradores que lidam com clientes. São eles a 

cara da marca. Ninguém se lembra da má/boa atitude do Manuel ou da Francisca, mas 

lembrar-se-ão certamente do Hotel X ou Y.   

 9. Que conselhos daria às agências de viagem para tirar o melhor partido da 

comunicação pessoal e da comunicação digital?  

 O Turismo é das áreas de negocio com mais potencial (e mais concorrência) no digital. 

Diria que redes sociais e publicidade online são certamente estratégias a seguir. A 

comunicação pessoal deverá ser coerente e consistente com os canais digitais, para que 

se crie uma marca com uma comunicação integrada eficaz. No âmbito da comunicação 

integrada, creio também que é uma boa aposta potenciar ao nível offline as iniciativas 

online, de forma a obter mais resultados.   

Apêndice 3 –Entrevista João de Mendonça  

Boa tarde, estou a realizar o meu trabalho final de licenciatura em Ciências da 

Comunicação, no ISCSP – Universidade de Lisboa. Este estudo pretende analisar de que 

forma se deve falar com o consumidor, mais especificamente estudar o uso dos meios 
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digitais e meios presenciais no âmbito do Marketing Relacional.  

Gostaria de lhe fazer algumas perguntas relativamente a este assunto, sendo que os dados 

recolhidos serão utilizados meramente para fins académicos. Se não se importar, gostaria 

de gravar a entrevista – o áudio não será utilizado no trabalho em si, mas será útil para 

transcrever as suas respostas. Desde já, gostaria de agradecer a sua disponibilidade. 

1. A missão da Toastmasters - organização que fundou em Portugal - é 

desenvolver as capacidades de comunicação e de liderança dos seus membros. 

Quais são as características necessárias para se ser um comunicador eficaz? 

Principalmente, ter a vontade de passar uma mensagem com impacto, normalmente as 

pessoas, pelo menos a maior parte das apresentações que vejo Empresas profissionais 

etc. Tendem  a passar conteúdos e não experiências às pessoas, basicamente, o que se 

pretende é causar impacto. E causar impacto não é só conteúdo, não é só cunhar a 

informação entregar a outro, ou dar a outro, é fazer toda uma experiência atrás de essa 

entrega de informação. Se a pessoa sentir o que se está a dizer, o que se está a fazer, 

visualizar, consegue perceber muito melhor do que apenas com conteúdo. Uma pessoa 

estar com uma atitude muito pachorrenta, uma atitude assim muito demasiado calma, sem 

grande apego ao conteúdo faz com que a pessoa desligue completamente da mensagem 

e, portanto, não vai apanhar nem 10% do que era suposto apanhar. Portanto quais são as 

características essa é a pergunta? É ter vontade de realmente ter impacto nas outras 

pessoas, ter alguma coragem para fazer uma coisa diferente, porque às vezes nós temos 

a informação de tal maneira estruturada, não no sentido de organização, mas é quase um 

padrão do que os outros fazem e seguimos esse padrão, temos de conseguir perceber que 

se fazemos igual aos outros o impacto vai ser igual aos outros. É o que Einstein dizia: “não 

podemos ter, fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes". Quais são as 

características: é ter vontade de ter impacto nas outras pessoas, ter alguma coragem e 

depois saber as técnicas que são essenciais para se perceber e se fazer uma boa 

comunicação. Sem as saber é difícil e só por acaso conseguimos chegar lá. 

2. Pensando agora numa comunicação no âmbito das vendas e dos 

relacionamentos com os consumidores, há especificidades a considerar?  

Bem isso é um bocadinho fora do que é fazer discursos, apresentações, etc. É mais de 

relacionamento pessoal, mas inclusivamente até em apresentações pessoais são cobertas 

nos Toastmasters. Aquilo que importante, pelo menos na minha perspetiva, num 

relacionamento desses comerciais em que há uma interação no momento, não é nada 

planeado, nem há uma apresentação para mais que uma pessoa, é quase um a um, é 

tentar perceber o que a outra pessoa quer e depois é dar uma opinião ou uma 



Comunicação Relacional: as potencialidades da abordagem digital e pessoal aos consumidores 
 

Relatório de Estágio na TravelTailors Portugal 
 

Página | 48  

 

recomendação. Se partimos logo do momento em que temos um produto e que temos de 

fazer o produto escoar, entregar às outras pessoas e quase impingir à outra pessoa isso 

não vai ter um grande sucesso. As pessoas não gostam que lhes impinjam, que façam com 

que elas comprem, no sentido negativo da palavra. Se as pessoas tentam meter-se nos 

sapatos dos outros, como dizem os ingleses, na posição do outro e entender qual é a 

necessidade há uma adesão maior com as pessoas e, portanto, a pessoa sente que há ali 

um companheiro que está a dar uma opinião e aceitam facilmente. Caso contrário é difícil. 

3. Há palavras certas e erradas neste contexto? E quanto ao tom de voz, ao ritmo 

da conversa… o que pode dizer-me?  

Há claro. Eu acho que mais que palavras há atitudes erradas. O colocar-se no lugar do 

outro implica também ter alguma calma, alguma seriedade no sentido de entender o que a 

outra pessoa quer e ir de encontro à outra pessoa. Se a pessoa é muito eufórica, se calhar 

tentar espelhar um bocadinho o comportamento da outra pessoa é um facto que ajuda a 

chegar lá. Por exemplo muitas vezes a palavra "não" ou ter uma atitude negativa de "não 

veja isso" ou "isto é mau", ir sempre pelo lado negativo também é contraproducente. Acho 

que é exatamente o contrário, é "em vez desse, veja aquele artigo que se calhar é mais de 

acordo com aquilo que me disse à pouco" algo assim deste género em vez de dizer "não, 

este não é um artigo para si". Portanto, negações é para mim um pouco contraproducente. 

O tom de voz também é muito importante. Se for uma pessoa muito eufórica, uma pessoa 

que fala assim muito rapidamente e se a outra pessoa foi muito calma e pessoa vê um 

grande distanciamento, o vendedor não consegue fazer-se identificar com a outra pessoa, 

portanto, provavelmente uma pessoa que é muito calma não consegue chegar a uma que 

seja assim muito espevitada. Mas se tentar ir encontro a outra pessoa de certeza que nota 

porque a primeira interação vê-se logo a diferença e depois vê-se a outra pessoa a tentar 

chegar aqui, provavelmente nunca chegará cá. Mas se tentarmos de alguma maneira 

espelhar a outra pessoa é um facto importante. Inclusivamente, isso acontece quando se 

faz apresentações. Uma das técnicas é quando nós temos um público que não sabemos 

exatamente como vai reagir e normalmente ao inicio estamos muito nervosos, o que nós 

costumamos fazer é identificar na plateia duas ou três pessoas, ou nem que seja uma, que 

esteja a fazer aquele movimento mais concordante para nos dar confiança e focamo-nos 

ao inicio nessa pessoa e passado um bocadinho de estarmos mais calmos já conseguimos 

olhar para as outras pessoas e procurar uma pessoa que faça assim e mudar o olhar para 

outra pessoa e se fizermos isto chegamos ao fim da apresentação com não uma nem duas 

pessoas a fazer aquele movimento. 
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4. E quão importante é a comunicação não-verbal (a postura, o vestuário, 

expressões faciais)? Que aspetos devemos ter em atenção? 

Bem eu em relação ao vestuário tenho opiniões diferentes, depende da situação. Hoje em 

dia não é muito fácil perceber pela vestimenta da outra pessoa qual é o seu estatuto social, 

qual é o nível cultural, portanto isto está muito difuso. Portanto, é mais fácil falar um 

bocadinho com a pessoa e percebe-se melhor tudo isto do que propriamente pela roupa. 

Até porque há estilos diferentes e enfim. Calças rasgadas não implicam que a pessoa não 

dinheiro para comprar calças não é? Não tem nada a ver. São estilos. Portanto a roupa é 

um bocadinho difícil. No entanto em contextos profissionais há etiquetas que têm de ser 

seguidos, nomeadamente na área bancária em que é muito rígido pois uma pessoa tem de 

ir de fato e gravata e o casaco não pode tirar em qualquer lado, inclusivamente quando vai 

no corredor tem que pôr o casaco porque é a regra a dita a etiqueta. Mas em outros lugares 

há agora uma tendência da gravata desaparecer e ficar só o fato, isto para homens 

obviamente, para senhoras é um bocadinho mais à vontade. Em relação às apresentações, 

como normalmente não se sabe quem vai para estar na plateia, eu diria que é ser um 

bocadinho mais conservador. O conservador é melhor aceite do que for com outro tipo de 

vestuário. No entanto à situações que são exceção a isto, por exemplo, apresentações de 

tecnologia onde hoje em dia mais casual como era o caso do fundador da marca da Apple, 

o Steve Jobs. O estilo de Steve Jobs é agora seguido por muita gente na área da 

tecnologia. Na área de negócio, eu acho que depende muito da organização. Mas eu diria 

que muito formal também não. Muito formal dá a sensação que é um serviço caro, só para 

algum nível social e acho que não é essa a mensagem que se pretende. A mensagem que 

se pretende é de que qualquer pessoa pode lá ir e, portanto, a pessoa que estamos a 

encontrar do outro lado do balcão não deve ser demasiado formal nem demasiado "à 

vontadinha" como se costuma dizer. Portanto, ali um meu termo em que faça com que a 

outra pessoa se sinta completamente à vontade com a pessoa que encontra, portanto, se 

o cliente tiver formal a outra pessoa não se sente muito diferente e se for uma pessoa com 

as calças rasgadas também não. Eu acho que um meio termo é o ideal. Em relação às 

expressões e à postura, se falarmos em Portugal eu diria que a pessoa deve ser 

acolhedora, mais sorridente, não demasiado sorridente, que não esteja sempre a dar 

aquelas graçolas isso é contraproducente. Mas uma pessoa com algum sorriso, afável, a 

cair um bocadinho mais para o estilo brasileiro, que nós sabemos que é um bocadinho 

mais alegre que nós no atendimento, acho que é bem visto. Noutro pais é diferente, os 

países nórdicos quanto mais sério tiver, se calhar, é melhor. Mas aí é porque eles têm uma 

denotação do sorriso com outras coisas.  
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5.    Um dos ensinamentos da Toastmasters é saber ouvir e dar feedback. Numa 

empresa, como é que isso pode ser útil no contacto com os consumidores? 

Numa empresa pode ter várias implicações: nos consumidores e nos colaboradores. 

Qualquer chefe com os seus subordinados deveria ter essa abertura em qualquer 

avaliação, porque a ideia é a pessoa melhorar não é fazer um feedback que a pessoa saia 

ali de rastos e vá querer sair da empresa. A ideia de um feedback nunca é dizer o que é 

que a pessoa fez mal, é dizer como é que a pessoa pode melhorar - é a perspetiva que se 

deve ter. Isso é aplicado nos Toastmasters quando damos um feedback. Para além de nós 

sabermos algumas técnicas e a maneira como aquela mensagem foi passada e podemos 

dar um feedback de como usar as técnicas, linguagem corporal, linguagem verbal, etc. Mas 

sempre numa perspetiva positiva que é: a pessoa fez isto bem e isto é para melhorar. 

Nunca aquilo de "estás errada", "não gostei nada daquilo", "aquilo foi do pior que já vi" - 

esse tipo de expressões dá cabo de qualquer tipo de feedback. O feedback tem de ser 

sempre positivo no sentido de melhorar. Isto aplica-se aos colaboradores, mas também 

integralmente. Em relação aos clientes, eu acho que é preciso percorrer todo este 

processo. O processo é ouvir a pessoa e depois tentar - num cliente nunca é dar um 

feedback no sentido de ele melhorar, é dar um feedback no sentido a o ajudar a tomar uma 

decisão qualquer, a não ser que seja reclamações e aí é tentar ser o mais compreensivo 

possível e mais uma vez pôr-se na situação da pessoa. Não estou a ver outra posição pelo 

menos com algum resultado positivo.  

  

6.  . Considera que existem alguns padrões culturais associados à comunicação 

pessoal? Se sim, o que acha do caso português? 

Sim. Em termos de Public Speaking, a falar em público, existe algumas diferenças enormes 

face a alguns países, por exemplo, os americanos são muito mais expressivos, mexem 

muito mais as mãos, o corpo, andam muito mais no palco do que outros oradores. Em 

Portugal, se um português fizer isso é interpretado como muito teatral. Não quer dizer que 

as pessoas não gostem, uma ou outra gostará, mas acha excessivo, fora do normal e que 

não se enquadra no que estão à espera. Em relação a alemães, por exemplo, normalmente 

não há expressão facial. Dificilmente, vemos uma expressão facial. Eu lembro-me de ter 

feito um discurso para uns alemães - em que eu achava que tinha lá umas piadas 

engraçadas pelo meio e que eram, em relação ao contexto, bastante adequadas - e eu 

contei uma anedota e sorri para eles e ninguém sorriu. Isto aconteceu-me nas três 

anedotas que eu tinha naquele discurso. O que aconteceu depois, foi que no intervalo após 

ter terminado, as pessoas vieram falar comigo e disseram que gostaram muito e eu quase 

que me apetecia dizer: "está bem, gostaram muito e disso isso à sua cara? Porque a sua 

cara não diz isso, mo momento, não expressou nada". Portanto, os alemães são muito 
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mais fechados em termos de expressão do que nós e menos do que os americanos, que 

são muito mais expressivos. Há um leque, de uma ponta quase à outra, que nós 

precisamos de enquadrar. Em Portugal, precisamos de ter mais um bocadinho de 

expressão, ter alguns movimentos de mãos e de corpo, etc. porque as pessoas gostam 

disso, mas não pode ser exagerado, porque assim vai parecer artificial. Nos negócios, 

numa agência de viagem por exemplo, o sorriso é sempre bom. Na Alemanha, por 

exemplo, não saberei dizer se será contra prudente ou não. Mas, em Portugal, as pessoas 

gostam. Eu calculo que nesta área aplica-se um bocadinho de tudo o que disse: sorrir, 

expressão corporal - se calhar o movimento corporal não fará muito sentido- mexer um 

bocadinho as mãos, estar à vontade e conseguir mostrar o que se está a falar e mostrar 

algumas fotos. Mas acho que não deve exagerar, acho que os portugueses não gostam de 

exageros.  

  

7.  . Com o desenvolvimento da tecnologia, existem empresas que utilizam o digital 

para interagir com os seus clientes.  Que vantagens e desvantagens vê na 

abordagem digital quando comparada com a abordagem pessoal? 

Têm as suas vantagens. Nunca é igual a estarmos frente a frente, não é? Frente a frente, 

temos muito mais informação, eu estou a ver a sua expressão, estou a ver o contexto em 

que você está e consigo reagir, e consigo ver os seus lábios, a maneira como olha, a 

maneira como mexe as mãos, inclusivamente a maneira como se posiciona. Quando 

fazemos em vídeo, por exemplo numa conferência, não vemos todos estes fatores. Ás 

vezes vemos só a cara da pessoa, não vemos as mãos, outras vezes não vemos o 

ambiente enfim, há um conjunto de variáveis que perdemos e que às vezes podem ser 

importantes para fazer essa comunicação. Mas tem outras vantagens que é o poder chegar 

a muitas mais pessoas, é muito mais fácil marcar qualquer coisa e numa sala chegamos à 

China ou à América ou à Suécia, com a mesma facilidade. Agora os fatores são diferentes, 

temos que pedir mais interação das pessoas. Temos que pedir mais confirmação, a não 

ser que a outra pessoa reaja, por exemplo, se estivermos a fazer uma conference call com 

quatro pessoas é muito difícil conseguirmos prestar atenção a elas todas porque 

provavelmente estão em sítios diferentes, não conseguimos tomar atenção a elas todas. 

Se for presencial é muito mais fácil percebe-las, ao mesmo tempo toda essa informação 

desaparece e, portanto estamos muito mais segmentados. Mas sim, é uma coisa que é 

fácil de usar hoje em dia e usa-se para tudo e mais alguma coisa para evitar os custos de 

deslocação. É normal recorrer a esta tecnologia em apresentações, em vendas...  

  

8.  . Que conselhos daria a uma agência de viagens para comunicar com os seus 

consumidores, de modo a conseguir cativá-los e fidelizá-los? 
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Eu diria que na agência deveria ser tipo uma "Fnac" em que as pessoas podem entrar e 

ver com a mesma facilidade que se vai a uma "Fnac". Eu pelo menos gosto de poder entrar 

e se quiser eu pergunto, se eu tiver interesse eu faço qualquer coisa. Mas até chegar a 

esse momento, eu preciso de ver o que está lá, se calhar algumas coisas nas paredes ou 

nos vidros a dizer que viagens existem e etc., a chamar a atenção para determinadas 

viagens. Depois deste primeiro passo, eu acho que tem de haver alguém que eu sinta que 

realmente me quer ajudar que não está ali só para vender e ajudar no sentido de que 

experiência é que eu posso ter com esta viagem, por exemplo: "olhe esta viagem até Praga 

vai para o aeroporto mas depois há aqui umas coisas que recomendo para você fazer 

porque já ouvi alguém dizer ou tive clientes que já fizeram isso ou eu própria já fiz". Dar 

algumas dicas sobre aquele lugar acho que era interessante porque é isso que as pessoas 

estão à espera. As pessoas querem fazer uma viagem não só para conhecer o sítio, mas 

querem ter uma experiência. Nas palestras, funciona da mesma forma. Nos workshops, eu 

tento que os alunos tenham uma experiência, que passem por um momento diferente e é 

exatamente isso: quando vais a um sitio qualquer ou eu, por exemplo, gosto de ter uma 

experiência local, quero sentir que estou a entrar num sitio diferente, uma cultura diferente. 

Não é só ir dar um passeio e voltar, é sentir a população e a cultura e isso é 

importantíssimo. Dar os testemunhos é muito importante, obviamente que não se consegue 

estar em todos os sítios, mas se disser "tive um cliente meu que teve aqui e adorou e fez 

isto" são estas pequenas dicas que podem fazer a diferença. Isto acrescenta valor, não 

está aqui só para tentar fazer a venda, mas está interessado em que eu goste daquilo que 

vou fazer. Isto é um facto diferenciador. Existem alguns empreendedores, eu de vez em 

quando faço este feedback sobre apresentações, e o que acontece muito é que hoje em 

dia a experiência vale tudo inclusive há negócios que estão baseados em guias locais. Não 

são propriamente guias, são pessoas que conhecem a zona e que tu vais para determinado 

sitio e dão-te uma experiência de quatro horas ou vais jantar com eles a casa deles ou vais 

passar num sítio qualquer e no outro dia já tens outra pessoa mas que são conhecedores 

do local e isso hoje em dia é o mais procurado. As experiências é daquilo que mais se fala. 

  

Apêndice 4 – Entrevista a Paula Alves, sócia e gerente da TravelTailors 

Boa tarde, estou a realizar o meu trabalho final de licenciatura em Ciências da 

Comunicação, no ISCSP – Universidade de Lisboa. Este estudo pretende analisar de que 

forma se deve falar com o consumidor, mais especificamente estudar o uso dos meios 

digitais e meios presenciais no âmbito do Marketing Relacional.  

Gostaria de lhe fazer algumas perguntas relativamente a este assunto, sendo que os dados 

recolhidos serão utilizados meramente para fins académicos. Se não se importar, gostaria 
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de gravar a entrevista – o áudio não será utilizado no trabalho em si, mas será útil para 

transcrever as suas respostas. Desde já, gostaria de agradecer a sua disponibilidade. 

 

1.    A TravelTailors utiliza diversos instrumentos digitais para se relacionar com o 

consumidor (website, newsletters, redes sociais). Considera que estes são mais 

vantajosos ou desvantajosos face ao atendimento pessoal? 

São instrumentos complementares. Nós privilegiamos o atendimento presencial/ pessoal 

para conhecer os clientes, para lhes explicar as opções que têm ao viajar connosco e para 

desenvolver com eles uma relação de confiança. Utilizamos os instrumentos digitais para 

trocar e-mails uma vez que muitos preferem esta opção pela comodidade e pela rapidez e 

enviamos também newsletters e outras informações regulares por e-mail para os manter a 

para daquilo que oferecemos e para lhes dar sugestões de novas viagens, entre outros 

tipos de conselhos. Portanto, são instrumentos usados em sintonia e em estreita relação 

um com o outro. Se me pergunta qual é que preferíamos usar, preferíamos que a maioria 

dos contactos fosse feita presencialmente. Mas sentimos que muitas pessoas estão 

indisponíveis para isso, por falta de tempo e por não quererem deslocar-se.  

  

2.    A maioria dos consumidores da TravelTailors prefere ser contactado através do 

digital ou prefere uma abordagem presencial? 

A maioria dos consumidores prefere ser contactada digitalmente. É uma minoria a das 

pessoas que assumem e que fazem questão de conversar connosco presencialmente. Nós 

tentamos, no entanto, que mesmo as pessoas que habitualmente contactam connosco 

através do digital, nos conheçam em alguma parte do processo, oferecemo-nos para ir ter 

com elas, para conversar, para esclarecer, para entregar a documentação de forma a criar 

assim um vínculo pessoal. Mas é um facto, que é uma minoria as pessoas que preferem 

uma conversa presencial.  

   

3.    Na TravelTailors, quais são os cuidados a ter em relação ao atendimento 

pessoal?  

Nós temos uma espécie de procedimento preparado para como é que devemos receber 

pessoas que surjam inesperadamente, portanto, em qualquer ocasião. Temos um conjunto 

de perguntas que fazemos, temos a prática de oferecer alguma coisa para beber, convidar 

a pessoa a sentar e ir conversando sobre as ideias que as pessoas possam ter para a 

viagem, fazendo bastantes perguntas para ficarmos com um maior conhecimento possível 

das preferências e dos gostos da outra parte. Depois, há algumas técnicas de comunicação 

que tentamos privilegiar como: fixar o nome da pessoa e usar o nome da pessoa 

repetidamente ao longo da conversa, não interromper, não ficarmos fisicamente demasiado 
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próximos da pessoa para não sermos intimidantes mas mostramos uma atitude simpática, 

sorrirmos - são essas as principais preocupações que temos.  Se a conversa for 

previamente marcada, se é uma reunião já está combinada, então nós nesse caso 

tentamos preparar-nos com antecedência, documentando-nos sobre aquilo que será 

importante abordar na conversa para que a outra parte sinta esse cuidado da nossa parte 

também.  

 

4. E em relação à comunicação realizada através do digital?  

Sim, também temos um conjunto de procedimentos. Nesse caso, temos scripts de 

conversação, ou seja, textos pré-preparados que nos ajudam a fazer perguntas pertinentes 

e orientadas para quilo que precisamos de fazer e que tentam também despertar o 

interesse e à atenção da outra parte quando por exemplo: convidamos o interlocutor a 

consultar os testemunhos de clientes que já viajaram connosco, quando damos a conhecer 

a nossa garantia. Portanto, são formas de estimular o interesse em saber mais sobre nós 

e a mostrar que somos de confiança. 

 

5. Esses scripts são adaptados e personalizados consoante as situações ou 

preferências dos consumidores?  

São sim, porque há clientes que escrevem com ideias muito vagas ou com textos muito 

telegráficos e há outros que escrevem com textos já muito estruturados. Portanto, se a 

pessoa já nos deu informação que constava do primeiro script, nós não vamos repetir essa 

pergunta e adaptamos as perguntas que fazemos à conversação, porque no fundo a 

adaptação é como se fosse uma conversa presencial mas neste caso trata-se de um e-

mail.  

  

6. Na sua opinião, como irá ser efetuada a comunicação entre as empresas e os 

consumidores no futuro? 

Eu julgo que vamos continuar a ter este modelo de portanto: cada vez maior peso do digital 

para as transações rápidas para os mercados de viagens massificadas em que a oferta é 

igual para todos os consumidores com a necessidade de interação pessoal para maior 

esclarecimento, para maior diálogo sempre que se trata de um pedido à medida, de alguma 

coisa mais fora do vulgar ou numa viagem mais sofisticada ou de luxo. Acredito que nesses 

casos vai continuar a haver interação. Há pouco, esqueci-me também de referir que existe 

um meio termo interessante entre a abordagem pessoal e a abordagem por e-mail que é a 

possibilidade de se conversar por Skype ou de outro programa com recurso a vídeo, que 

não sendo a mesma coisa do que estar no mesmo espaço com a pessoa com quem se 

conversa é um bom facilitador dessa interação. Nós tentamos promover para as pessoas 
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que residem longe ou que não tem possibilidade de se deslocar fisicamente para uma 

conversa. Nesse âmbito, eu julgo que as possibilidades que a tecnologia oferece são 

bastantes e devem ser aproveitadas. Os nossos resultados mostram que sempre que há 

uma conversa presencial ou por Skype a possibilidade de concretizar a venda aumenta e 

daí também o nosso interesse em fomentar essa aproximação porque a pessoa sempre 

maior empatia e maior confiança. Quer dizer, às vezes não sente mas a probabilidade de 

sentir é muito maior do que trocando apenas alguns e-mails e notamos que há de facto um 

efeito muito positivo nos resultados se conseguirmos cultivar essa relação mais próxima e, 

por isso, tentamos que ela aconteça. Oferecemo-nos quando enviamos uma proposta para 

conversar pessoalmente, tentamos marcar uma reunião presencial ou por Skype.  

 

 

Apêndice 5 – Entrevista a Luís Neto 

Boa tarde, estou a realizar o meu trabalho final de licenciatura em Ciências da 

Comunicação, no ISCSP – Universidade de Lisboa. Este estudo pretende analisar de que 

forma se deve falar com o consumidor, mais especificamente estudar o uso dos meios 

digitais e meios presenciais no âmbito do Marketing Relacional.  

Gostaria de lhe fazer algumas perguntas relativamente a este assunto, sendo que os dados 

recolhidos serão utilizados meramente para fins académicos. Se não se importar, gostaria 

de gravar a entrevista – o áudio não será utilizado no trabalho em si, mas será útil para 

transcrever as suas respostas. Desde já, gostaria de agradecer a sua disponibilidade. 

1.    Com o desenvolvimento da tecnologia, existem empresas que utilizam o digital 

para interagir com os seus consumidores. Que vantagens e desvantagens vê na 

abordagem digital quando comparada com a abordagem pessoal? 

Eu julgo que a grande vantagem da comunicação pessoal sob a digital é que os fatores 

promovem uma comunicação mais persuasiva estão mais presentes na comunicação 

digital do que propriamente no face a face, no analógico. Há uma série de índices da 

comunicação analógica presencial que o digital pode não ter em consideração e portanto 

algumas das capacidades persuasivas e contra persuasivas da comunicação habitual, face 

a face podem não estar presentes no digital. Em contrapartida, o digital abarca uma 

extensão muito maior de possíveis compradores e por outro lado, também pode ser 

trabalhado, também pode ser valorizado. A tal desvantagem do tecnológico pode ser 

ultrapassada e compensada.  

 2.    Em relação à abordagem presencial, que aspetos é que o individuo mais valoriza 

na comunicação verbal? 
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No presencial, aquilo que eu tenho ideia da investigação, as conclusões mais salientes vão 

no sentido do aspeto sistémico, holístico. A pessoa fica com uma impressão e esta 

impressão é de carácter geral quer dizer, naturalmente que há aspetos que podem ser por 

si só algumas variáveis que podem completamente distorcer a atitude relativamente a uma 

outra personagem. Eu lembro-me, por exemplo, do filósofo Schopenhauer que dizia que 

"uma senhora se não tiver uma boa voz, é uma grande desvantagem". Naturalmente, o tom 

de voz é extremamente importante e pode ter uma ponderação negativa, quer dizer, pode 

anular os efeitos favoráveis das outras variáveis que vão no sentido de uma influência mais 

positiva da pessoa. Mas, eu julgo que aquilo que se denota da investigação sobre a 

formação das impressões é realmente o tal caracter holístico da génese da atitude 

relativamente à uma ou má impressão que uma pessoa pode criar de outra é um conjunto 

de variáveis que se apresenta. Agora, pode haver algumas dessas variáveis que sejam 

determinantes no sentido negativo como o caso da voz. Pode haver um aspeto particular 

que pode perturbar muito significativamente a impressão geral formada por uma dada 

pessoa.  

3.    Há palavras certas e erradas neste contexto? E quanto ao tom de voz, ao ritmo 

da conversa… o que pode dizer-me? 

É assim, para mim tem um grande significado porque eu estou convicto que a linguagem 

é central na vida toda e na vida social e na comunicação. Eu julgo, todavia, e independente 

disto, que o contexto é determinante. Pode haver realmente algumas palavras mais 

indicadas do que outras mas isso decorre muito do contexto. Eu lembro-me, enfim de um 

episódio caricato, mas lembro-me de uma coisa que foi muito polémica que foi a utilização 

do slang, dos "palavrões" nos filmes. Aquilo que eu tenho conhecimento é que o primeiro 

palavrão que surgiu no filme, foi nos anos 40, no pós-guerra que era "E tudo o que o que 

o vento levou". A palavra forte que na altura provocou uma grande controvérsia, portanto 

foi uma palavra não indicada no contexto da produção cinematográfica do pós-guerra em 

Hollywood foi "I don't give a damn", quer dizer, "estou-me nas tintas". Foi uma polémica 

extraordinária na altura tanto quanto sei. Isso é um exemplo de uma palavra não indicada. 

Acho que de facto, para as pessoas que tem uma preocupação grande nomeadamente da 

área das vendas e do marketing, que o estudo dos contextos e do vocabulário próprio do 

mercado a que se destinam deve ser uma coisa muito detalhada. Acho que sim, que há 

palavras indicadas e contraindicadas mas tudo depende do contexto ou da comunidade a 

que nos estamos a dirigir. Já agora só um aspeto anedótico, num dicionário de slang da 

editora Oxford, no século XIX, nos marinheiros ingleses quando queriam dizer "isto é uma 

ganda balda" ou "isto é o caos" usavam a expressão "this is a portuguese parliament".  
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4.    No que diz respeito à comunicação não-verbal, que aspetos é que o individuo 

mais valoriza (olhar, postura, o sorriso, gestos, vestuário)?  

A investigação mais recente tem ido muito no sentido da definição das micro expressões. 

No não verbal, as micro expressões ganharam, na sequência dos estudos de Paul Ekman 

o "reading faces", o sabermos interpretar a expressão, por exemplo, um virar de olhos, 

criou escola e tornou muito claro que é uma área importantíssima e que em grande medida 

há uma dificuldade no controlo dessa área, grande parte do processamento da informação 

é não consciente. Também tenho uma história bizarra mas comprovada, veiculada por um 

autor, um grande terapeuta familiar, um grande filósofo que conheci pessoalmente que era 

Paul Watzlawick. Ele contava uma história num dos seus livros "How real is real?" muito 

engraçada. Durante a idade média, descobriu-se nas cortes uma planta que depois foi 

chamada de "bela dona". Segundo o Watzlawick as senhoras, as cortesãs descobriram 

que ao aplicar o suco daquela planta na retina, fazia dilatar a pupila. O que é engraçado, é 

que segundo o Watzlawick, a vida amorosa dessas senhoras ficava muito mais favorecida, 

ou seja a pupila dilatada era entendida não conscientemente como um índice de interesse. 

Portanto, elas colocavam aquilo na pupila, a pupila dilatava e os homens cortesãos 

ficavam... Era muito engraçado, é uma questão filosófica ao percecionar 

inconscientemente interesse da senhora sobre eles, eles ficavam mais interessados nelas. 

O que é uma observação de caracter histórico, que o Paul Watzlawick faz, e que eu acho 

muito engraçado. Em relação à importância da investigação da comunicação não verbal, 

eu acho que a grande conclusão na investigação mais recente é que grande parte do 

processamento é inconsciente e eu volto-me enfim a repetir o que disse acima, dá-me a 

ideia é que a avaliação final que se faz com que se está a interagir é de facto a tal 

circunstância global, a formação da impressão geral. Quando se depois se pergunta à 

pessoa que avaliação é que fazes da pessoa com quem interagiste, ela vai ter uma 

impressão geral não vai ter consciência das micro expressões, da retina. Curiosamente, 

há também algumas observações feitas nos mercados, nos bazares árabes em Marrocos 

que era também como é que o vendedor se apercebia, naquelas disputas de preços, se 

apercebia se a pessoa estava ou não interessada. Era pela avaliação da dilatação da 

pupila. Mas aí já é um controlo consciente de um mecanismo não consciente o que eu acho 

muito engraçado. Mas pronto, voltando ao principio a grande parte do processamento da 

informação que é feito e que redunda numa atitude final, em relação a um produto ou a 

uma pessoa, não é de origem consciente.  

5.    Considera que existem alguns padrões culturais associados à comunicação 

pessoal? Se sim, o que acha do caso português?  
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Sem dúvida. Já tive a oportunidade de dar aulas em vários sítios, na Ásia, na China, na 

África do Sul. Naturalmente, e é um clássico os países latinos têm uma "comunicação mais 

quente", mais acalorada com a utilização mais do não verbal, com um tom de voz mais 

ruidoso do que outros países nomeadamente na Europa os países nórdicos. Há países 

onde o toque não é permitido, é punido noutras culturas não. Frequentemente vê se 

pessoas com uma relação próxima, uma relação já estabelecida mas mesmo no início da 

relação o toque corporal faz parte. Este fenómeno é muito próprio das culturas mais latinas 

e mais distante das culturas do norte da Europa. Por outro lado, no Oriente, da minha 

experiência acho muito engraçado, e uma das áreas que é uma marca muito importante 

na cultura oriental (e que eu estou a tentar transportar para cá) é a vénia. Eu acho que a 

vénia, que é uma coisa muito comum no oriente, seja Índia, seja China, seja artes marciais, 

tudo começa por uma vénia, toda a interação começa por uma vénia. Uma vénia, mas com 

uma manutenção da fixação do olhar do outro interlocutor que é uma coisa muito 

engraçada que nós não ligamos muito, e que se calhar devíamos ligar mais. Realmente a 

comunicação - e isso é uma coisa que se vê - há uma variabilidade individual muito grande, 

mas as comunicações em que há a manutenção do olhar são comunicações, em principio, 

muito mais profundas e muito mais próximas. Há realmente uma variabilidade intercultural 

muito grande na forma de comunicação e na comunicação não verbal. Eu tenho esta ideia, 

esta utopia que acho que devíamos recolher o melhor de cada cultura. Há relações, 

nomeadamente as relações comerciais, que eu julgo que o modelo nórdico é mais eficiente, 

quer dizer, não vamos estar aqui com proximidades, "handshake" e chega [risos]. Noutras 

não. Acho que era capaz de ser engraçado termo em atenção a vénia, como os orientais 

tem ou adaptá-la porque às vezes há certas circunstâncias que chega a ser ridículo - estou 

a lembrar-me de uma coisa - por exemplo nas missas, a história da paz. É muito engraçado 

quando o sacerdote diz "deem a paz uns aos outros", há um chorrilho de beijinhos que 

nunca mais acaba que a mim não me parece apropriado. Acho que os orientais, enfim 

dentro de uma filosofia cristã, fazem a vénia e pronto. Não perde o valor de mensagem por 

isso.  

6. Quais os cuidados a ter para se estabelecer uma boa relação com o consumidor 

através do digital? 

No digital, estou muito sob o efeito/ a influência de um caso que chegou até mim muito 

recente de uma empresa do norte de Portugal. A partir de um produto informático de vozes 

conseguiu aprofundar... e o êxito internacional foi uma coisa extraordinária. Neste sentido 

aplica-se nas situações digitais, enfim da comunicação telefónica para identificação e 

reconhecimento de voz do cliente e para depois para as comunicações automáticas, pré-

formatos. Pessoalmente acho que isso é um bocado orwelliano e contradiz um principio 
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que eu tenho - que se calhar não é muito eficaz em termos da área de negócios - que é o 

negócio, na grande maioria dos casos personalizado, e, portanto, se eu ponho um robô 

acho que as coisas ficam muito adulteradas, sobretudo se a pessoa, se o cliente não tiver 

conhecimento disso. Mas isto para dizer o quê? Cuidados sob a comunicação digital não 

é a minha área, eu tenho um cuidado grande - e de alguma forma um juízo à partida, à 

priori - que é a comunicação digital se for de facto configurada a clientes específicos e o 

mais possível individualizada tanto melhor. Mas eu julgo que não é para aí que se está a 

caminhar. Está-se a caminhar para uma maior massificação e uma maior robotização da 

diluição do indivíduo e do pessoal, não é nada de novo nas ciências sociais. No pós-

estruturalistas já se fala da morte do sujeito, agora de facto isso está a acontecer na área 

da comunicação digital aplicada aos negócios e aos atendimentos de clientes e utentes.  

  7.   Na sua opinião, como irá ser efetuada a comunicação entre as empresas e os 

consumidores no futuro? 

A massificação é inevitável, com os mercados globais, com os países como a China, a 

Índia - que não se ouve falar tanto -, os Estados Unidos e a Europa que são mercados 

relativamente menores. Com a massificação dos mercados globais, o caminho será quase 

inevitavelmente esse, maior standerização, diminuição dos fatores pessoais específicos na 

comunicação. Agora, acho que - isso também é uma oportunidade para as pessoas das 

ciências da comunicação - que é manterem a humanização dos sistemas de comunicação 

[risos]. Nós há uns anos, era na área da saúde que de facto houve um movimento grande 

de manutenção da humanização. A tecnologia foi ótima, melhorou a esperança de vida em 

todo o lado do mundo onde havia tecnologia hospitalar. Mas por outro lado, isso foi 

acompanhado por um movimento de humanização no atendimento e eu julgo que também 

na área de negócios isso também vai ser necessário. Portanto, as pessoas das ciências 

da comunicação vão ser sempre necessárias para fazerem lembrar às administrações e 

aos decisores organizacionais que a comunicação humana implica sempre pessoas e que 

as pessoas têm impressões digitais especificas e que isso tem de ser tido em consideração. 

Naturalmente, que há - e estou a lembrar-me - e é também um estudo de caso português 

extraordinário que é extraordinário os sistemas nos aeroportos de identificação individual. 

A identificação da expressão facial - que é também com as portas automáticas - é uma 

coisa portuguesa e é notável e é o maior sucesso internacional e mundial. Mas mesmo aí, 

o específico, a impressão digital é própria e, portanto, na área das vendas mesmo que nós 

possamos fazer e como já fazemos nos aeroportos que é identificar nominalmente a 

pessoa vamos ter que ter sempre em atenção as suas características únicas e repetidas 

próprias. Se me pergunta se o contacto digital irá substituir o contacto pessoal, eu espero 
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que não mas depende das situações. A Amazon, por exemplo, já sabe os meus gostos 

pessoais e já tem um perfil meu sem me conhecer. Eu julgo que mesmo assim, pelo menos 

para uma fatia dos consumidores, dos utentes e dos clientes a entrevista presencial vai ter 

que ser alguma forma tida em consideração mesmo que já tenha o perfil definido, mesmo 

que a minha impressão digital já esteja pré-programada nas bases de dados, o contacto 

humano... O que quero dizer com isto? O mundo completamente orwelliano, de 1984, não 

é inteiramente do meu agrado. Agora, naturalmente traz vantagens enormes.  

 8.   Que conselhos daria às agências de viagem para tirar o melhor partido da 

comunicação pessoal e da comunicação digital? 

Na sequência, eu diria o seguinte manterem um sistema de amostragem e uma relação 

direta e face a face com diferentes segmentos de mercado e depois o resto massificarem. 

Manterem sempre a entrevista presencial como um critério de partida depois para as 

promoções para o marketing, para a venda e depois a avaliação com base nisso, no 

presencial e no pessoal. Naturalmente, não para toda a gente, mas para um número 

restrito, para um sistema de amostragem de verificação das expectativas e depois da 

avaliação dos resultados das campanhas, das promoções, das iniciativas empresariais. 

Sobretudo nesta área das agências de viagem, do transporte, acho que isto é muito 

engraçado, aquela expressão do Sócrates - "cidadãos do mundo" está-se mesmo a 

verificar. Nós no ocidente, as coisas são basicamente todas iguais, os hotéis são todos 

iguais, por isso é que a experiência dos hotéis de charme, por exemplo, se verificam - lá 

está uma impressão digital própria. Já não é a questão de irmos fazer umas "fériazinhas", 

como há 20 ou 30 anos, a um destino exótico. Agora é ir viver lá, estar lá com famílias o 

que eu acho engraçado e um grande passo em frente. Eu julgo que para as agências de 

viagem, o "backpacking", o consumidor com grande autonomia, que pretende a imersão 

completa nas culturas locais é também um mercado a ter em consideração. Isto não 

contando, com a movimentação por exemplo - nós chamamos ERASMUS, que é um nome 

muito nobre [risos] - mas de facto, há de facto um turismo estudantil também. Eu acho que 

é também uma coisa a ter muito em conta. Eu lembro nos anos 80, participei em coisas 

que iam muito nesse sentido: ir para os locais, aprender qualquer coisa - porque as 

universidades como são universais tem sempre alguma coisa ou oferecer - mas estar 

completamente lá imerso, quer dizer, em famílias, ir aos mercados, estar nos hábitos dos 

contextos. Não é só visitar, é viver [risos].  

 

Apêndice 6 - Entrevista a Rui, 52 anos – Quadro Superior 

1.Quando se desloca presencialmente às agências de viagem o que mais valoriza no 

atendimento? 
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Rapidez, qualidade de sugestões, preço  

2. Quando planeia uma viagem, o que gosta que seja tratado cara-a-cara e o que 

gosta que seja tratado através do digital? 

O máximo de tratamento presencial porque prefiro a personalização do contacto e que se 

molde as minhas ideias e sugestões. Para isso, um primeiro contacto presencial é 

indispensável. 

3. Existe alguma situação que considere que deve ser tratada apenas pessoalmente? 

Se sim, qual? 

A escolha inicial do local, hotel e restante logística, ou seja, o primeiro contacto.  

4. Para conseguir identificar profissionais de confiança ou detetar se está a ser 

enganado, quão importante é o contacto presencial com o seu agente de viagens? 

Porquê? Quais são os sinais que lhe transmitem essa credibilidade?  

O contacto presencial não influencia essa situação. Quando fazemos a seleção do agente 

de viagens, essa credibilidade já nos é transmitida. O pré-contacto é essencial para 

definirmos o quão acreditamos no nosso agente. Ou seja, antes d escolhermos o nosso 

agente/agência, devemos fazer uma comparação de preços, por exemplo, entre várias 

agências de maneira a selecionar a que mais no agrada. Claro que a qualidade também 

deve ser tida em conta, a questão do preço é apenas um exemplo. O que me transmite a 

credibilidade é a dimensão da rede da agência, notoriedade da marca, conhecimento 

pessoal (conheço as pessoas), diversidade da oferta, condições de pagamento. 

5. E para escolher destinos e atividades, obter recomendações e sugestões para as 

viagens, considera importante ser contactado presencialmente ou prefere receber 

um e-mail, por exemplo? 

Prefiro e-mail. Bem como para receber publicidade ou promoções de viagens. 

6. Para pagar a viagem, costuma dirigir-se à agência ou faz o seu pagamento de outra 

forma? Porquê? 

 Transferência bancária. Mais cómodo e mais pratico. 

7. E para dar feedback da viagem ou apresentar uma reclamação, dirige-se à agência 

ou prefere o contacto por telefone/ e-mail/ carta? 

Prefiro dirigir me diretamente à agência  
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8. Quando planeia uma viagem, costuma ser contactado pelo seu agente de viagens 

para se dirigir presencialmente à agência? Se sim como (através de chamada 

telefónica, SMS, e-mail)?  

Não. Após estar planeado não me dirijo mais a angélica. Apenas me desloco numa situação 

inicial para escolha e planeamento, a partir daí é tratado por email ou telefone. 

9. O seu agente de viagens costuma pedir a sua opinião ou feedback sobre a viagem? 

Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail)? De que falam nessa 

ocasião?  

Sim, através de telefone. Se tiver existido alguma situação menos agradável, reporto. Ou 

então serve apenas para dizer que tudo correu bem. 

10. O seu agente costuma partilhar consigo experiências pessoais e de outros 

viajantes? Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail/ 

pessoalmente)? Até que ponto esta informação é importante para si na escolha de 

um destino? 

Pessoais ou de outros viajantes não concretamente. Normalmente aconselha com base no 

conhecimento que têm, mas não me fala de situações pessoais. É muito importante porque 

me influencia, se eu estou a pensar num hotel e ele me aconselha outro geralmente sigo a 

sua sugestão porque pode ter mais conhecimento que eu nesse destino a em concreto. 

11. O seu agente costuma sugerir novas viagens? Se sim, como (através de chamada 

telefónica, SMS, e-mail)? 

Não. Normalmente sou eu que tenho a iniciativa 

12. Em datas importantes (por ex. aniversários), costuma ser contactado pelo seu 

agente de viagens? Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail)? E 

em que ocasiões? 

Não.  

13. No atendimento presencial, qual a importância destas características num agente 

de viagens? (vestuário formal; sorriso; calma e paciência; postura próxima; a 

capacidade de esclarecer dúvidas) 

 O que acho que é mais importante é o sorriso, a calma e paciência, a postura e a 

capacidade de esclarecer dúvidas. O vestuário formal não é o aspeto mais relevante.  

14. Em relação à agência de viagens a que recorre mais, o que pensa do atendimento 

presencial? E em relação à comunicação digital? O que gosta mais? 
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É muito bom. Estou bastante satisfeito até porque a confiança que tenho no meu agente 

em particular é muito grande. Tanto que trata das minhas viagens pessoais e de trabalho. 

Não recorro à comunicação digital. O que gosto mais na minha agência é o facto de marcar 

uma hora e ser atendido, com pessoas sempre disponíveis bem como a qualidade do 

serviço. 

Apêndice 7 - Entrevista a Luís, 23 anos – Estudante 

1.Quando se desloca presencialmente às agências de viagem o que mais valoriza no 

atendimento? 

Eu valorizo mais que me tratem rapidamente do assunto. Como é óbvio, eu dou alguma 

importância à simpatia, mas não gosto de empregados que sejam excessivamente "nosy". 

Valorizo ainda que demonstrem conhecer minimamente o local para o qual quero ir. 

2. Quando planeia uma viagem, o que gosta que seja tratado cara-a-cara e o que 

gosta que seja tratado através do digital? 

Eu prefiro o digital se for para viagens simples ou para perto. Ou seja, locais onde eu tenha 

alguma confiança, que me consigo "desenrascar", sem o auxílio da agência. Qualquer 

outra viagem, para destinos mais exóticos, sinto-me mais confiante em quase todos os 

pontos, caso sejam tratados cara-a-cara. 

3. Existe alguma situação que considere que deve ser tratada apenas pessoalmente? 

Se sim, qual? 

Não necessariamente. 

4. Para conseguir identificar profissionais de confiança ou detetar se está a ser 

enganado, quão importante é o contacto presencial com o seu agente de viagens? 

Porquê? Quais são os sinais que lhe transmitem essa credibilidade?  

Só será importante caso seja a primeira vez que visito/utilizo essa agência. Também perde 

importância esse facto se a marca for conhecida ou se alguém a tiver recomendado. 

5. E para escolher destinos e atividades, obter recomendações e sugestões para as 

viagens, considera importante ser contactado presencialmente ou prefere receber 

um e-mail, por exemplo? 

Nem um nem o outro. Gosto de ser eu a decidir. 

6. Para pagar a viagem, costuma dirigir-se à agência ou faz o seu pagamento de outra 

forma? Porquê? 
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Depende do valor. Caso seja um valor relativamente baixo, não me dirijo à agência. Caso 

seja um valor elevado, sinto maior confiança em dirigir-me à agência. 

7. E para dar feedback da viagem ou apresentar uma reclamação, dirige-se à agência 

ou prefere o contacto por telefone/ e-mail/ carta? 

Eu não costumo dar feedback, a não ser que a viagem seja excessivamente péssima.  

8. Quando planeia uma viagem, costuma ser contactado pelo seu agente de viagens 

para se dirigir presencialmente à agência? Se sim como (através de chamada 

telefónica, SMS, e-mail)?  

Sim, através de chamada telefónica e/ou email. 

9. O seu agente de viagens costuma pedir a sua opinião ou feedback sobre a viagem? 

Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail)? De que falam nessa 

ocasião?  

Não. 

10. O seu agente costuma partilhar consigo experiências pessoais e de outros 

viajantes? Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail/ 

pessoalmente)? Até que ponto esta informação é importante para si na escolha de 

um destino? 

Sim, pessoalmente, apenas. Será importante, visto que me permitirá melhor imaginar o 

destino e ficar com mais vontade/confiança de ir. 

11. O seu agente costuma sugerir novas viagens? Se sim, como (através de chamada 

telefónica, SMS, e-mail)? 

Não. 

12. Em datas importantes (por ex. aniversários), costuma ser contactado pelo seu 

agente de viagens? Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail)? E 

em que ocasiões? 

Não. 

13. No atendimento presencial, qual a importância destas características num agente 

de viagens? (vestuário formal, sorriso, calma e paciência, postura próxima, a 

capacidade de esclarecer dúvidas) 

Valorizo especialmente a paciência, visto que é um valor elevado e eu exijo um mínimo de 

espaço para pensar no assunto. Valorizo ainda a capacidade de esclarecer dúvidas e de 
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me fazer imaginar a viagem. Quanto ao vestuário, dou importância a um mínimo de código 

vestuário... minimamente bem-vestido, e com um aspeto limpo. Apesar de gostar de 

sugestões, odeio posturas excessivamente próximas. 

14. Em relação à agência de viagens a que recorre mais, o que pensa do atendimento 

presencial? E em relação à comunicação digital? O que gosta mais? 

O atendimento presencial é muito simpático e disponível. É, ainda, alguém a quem já recorri 

várias vezes. Mas, às vezes, apresenta um ar excessivamente malcuidado. Em relação à 

comunicação digital, é difícil pensar alguma coisa, visto que é inexistente. 

Apêndice 8 - Entrevista a Carina, 30 anos – Desempregada 

1.Quando se desloca presencialmente às agências de viagem o que mais valoriza no 

atendimento? 

A simpatia, a disponibilidade, a atenção que dá ao cliente, a rapidez do atendimento. 

2. Quando planeia uma viagem, o que gosta que seja tratado cara-a-cara e o que 

gosta que seja tratado através do digital? 

Em relação ao digital, eu gosto que me enviem sugestões de viagens para eu depois 

analisar com o meu marido. No entanto, os pagamentos e a documentação prefiro que seja 

tratado pessoalmente.  

3. Existe alguma situação que considere que deve ser tratada apenas pessoalmente? 

Se sim, qual? 

Sim, o pagamento e a decisão final, acertar os últimos detalhes. O pagamento presencial 

é mais cómodo. Quando se trata por exemplo de transferências bancárias é necessário 

enviar os comprovativos o que requer mais tempo.  

4. Para conseguir identificar profissionais de confiança ou detetar se está a ser 

enganado, quão importante é o contacto presencial com o seu agente de viagens? 

Porquê? Quais são os sinais que lhe transmitem essa credibilidade? 

Eu acho que é bastante importante. Para ter a certeza que é fiável, é necessário ir à 

agência. O espaço da agência é bastante importante porque é algo concreto, transmite 

mais confiança que alguns sites de agências. Em relação ao agente de viagens, gosto que 

me diga as experiências dos outros clientes no destino em questão. 

5. E para escolher destinos e atividades, obter recomendações e sugestões para as 

viagens, considera importante ser contactado presencialmente ou prefere receber 

um e-mail, por exemplo? 
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Eu gosto sempre de receber por e-mail para analisar todos os detalhes, mas a decisão final 

tem de ser na loja, para colocar todas as questões. 

 6. Para pagar a viagem, costuma dirigir-se à agência ou faz o seu pagamento de 

outra forma? Porquê? 

Normalmente desloco-me à agência, transmite-me mais confiança. Apesar de já ter feito 

algumas transferências bancárias, acho que não é tão cómodo.  

 7. E para dar feedback da viagem ou apresentar uma reclamação, dirige-se à agência 

ou prefere o contacto por telefone/ e-mail/ carta? 

Para apresentar uma reclamação teria de ser presencialmente.   

 8. Quando planeia uma viagem, costuma ser contactado pelo seu agente de viagens 

para se dirigir presencialmente à agência? Se sim como (através de chamada 

telefónica, SMS, e-mail)? 

Sim, costumam ligar para me convidar a ir à agência.  

9. O seu agente de viagens costuma pedir a sua opinião ou feedback sobre a viagem? 

Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail)? De que falam nessa 

ocasião? 

Não é frequente. As questões que me colocam são muito gerais.  

10. O seu agente costuma partilhar consigo experiências pessoais e de outros 

viajantes? Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail/ 

pessoalmente)? Até que ponto esta informação é importante para si na escolha de 

um destino? 

Sim, durante o atendimento na agência. Dizem-me a opinião dos clientes em relação aos 

hotéis, por exemplo. Eu acho que esta informação é muito importante, o sabermos a 

opinião das pessoas que ficaram naquele hotel e que foram visitar aqueles sítios.  

 11. O seu agente costuma sugerir novas viagens? Se sim, como (através de 

chamada telefónica, SMS, e-mail)? 

Sim, através de emails.  

12. Em datas importantes (por ex. aniversários), costuma ser contactado pelo seu 

agente de viagens? Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail)? E 

em que ocasiões? 

Não.   
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13. No atendimento presencial, qual a importância destas características num agente 

de viagens? (vestuário formal, sorriso, calma e paciência, postura próxima, a 

capacidade de esclarecer dúvidas) 

Sim, completamente. O vestuário, por exemplo, não tem de ser extremamente formal, mas 

acho que deva ter um aspeto cuidado. O mais importante é que consiga responder às 

nossas questões, a simpatia.  

 14. Em relação à agência de viagens a que recorre mais, o que pensa do atendimento 

presencial? E em relação à comunicação digital? O que gosta mais? 

O atendimento presencial é bastante bom. Normalmente, estão sempre duas pessoas o 

que é bom porque complementam as informações - o que gosto imenso. Em relação à 

comunicação digital, acho que é mais fraco. Não sinto que sejam personalizadas, dá para 

perceber que enviam a mesma mensagem para todos os clientes. Odeio quando me 

mandam e-mail com sugestões de neve quando na verdade só viajo para destinos quentes.  

 

Apêndice 9 -Entrevista a Cristina, 49 anos - Quadro médio – Técnico especializado. 

1.Quando se desloca presencialmente às agências de viagem o que mais valoriza no 

atendimento? 

O horário, disponibilidade, versatilidade, profissionalismo e esforço em entender-me são 

essenciais, simpatia e empatia. Que percebam o que pretendo, utilização de vocabulário 

simples e claro. Resolução de qualquer problema que surja. Basicamente, SERVIR O 

CLIENTE. 

2. Quando planeia uma viagem, o que gosta que seja tratado cara-a-cara e o que 

gosta que seja tratado através do digital? 

Tratado cara-a cara quando pretendo uma viagem personalizada. Sei o que quero mas não 

existe um roteiro já criado. Algo especial e único. Embora esteja aberta a adicionar alguma 

experiência que possa ser sugerida e adicionada ao destino que pretendo. Ter um contacto 

personalizado no caso de ocorrer algum problema e não falar com um Call Center, em que 

cada vez que liga fala com uma pessoa diferente. Depois de estar fechado o roteiro 

personalizado, digitalmente pode ser tratado toda a documentação Voucher voos, hotéis, 

etc. 

3. Existe alguma situação que considere que deve ser tratada apenas pessoalmente? 

Se sim, qual? 
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Hoje em dia não.  

4. Para conseguir identificar profissionais de confiança ou detetar se está a ser 

enganado, quão importante é o contacto presencial com o seu agente de viagens? 

Porquê? Quais são os sinais que lhe transmitem essa credibilidade?  

É muito importante o contacto visual para verificar a sua disponibilidade, versatilidade, 

profissionalismo e esforço em entender o que ele precisa são essenciais, simpatia e 

empatia. 

Respostas prontas, se não sabe informa-se. Que transmita segurança, clareza (ideias e 

linguagem), objetividade e transparência. Resolução de qualquer problema com simpatia. 

Entregar o serviço com a qualidade pretendida. 

5. E para escolher destinos e atividades, obter recomendações e sugestões para as 

viagens, considera importante ser contactado presencialmente ou prefere receber 

um e-mail, por exemplo? 

Considero importante ser contactado presencialmente. Para analisar todos os cenários, 

colocar logo as dúvidas in loco. O e-mail só para esclarecer alguma dúvida pontual e para 

receber documentação como Voucher voos, hotéis, voucher de atividades,.... 

6. Para pagar a viagem, costuma dirigir-se à agência ou faz o seu pagamento de outra 

forma? Porquê? 

Pagamento de outra forma, como por exemplo, por transferência bancária. Mais cómodo, 

prático e rápido. E partilhar posteriormente o comprovativo do pagamento com o meu 

contacto presencial da agência que está a tratar do meu roteiro. 

7. E para dar feedback da viagem ou apresentar uma reclamação, dirige-se à agência 

ou prefere o contacto por telefone/ e-mail/ carta? 

Para dar feedback da viagem pode ser por e-mail. Para fazer uma reclamação vou 

diretamente à agência para falar com o meu contacto presencial e adicionalmente 

formalizar por e-mail para ficar registo e poder haver o tratamento da mesma. 

 8. Quando planeia uma viagem, costuma ser contactado pelo seu agente de viagens 

para se dirigir presencialmente à agência? Se sim como (através de chamada 

telefónica, SMS, e-mail)?  

Sim, por chamada telefónica ou e-mail. 
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9. O seu agente de viagens costuma pedir a sua opinião ou feedback sobre a viagem? 

Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail)? De que falam nessa 

ocasião?  

Sim, por e-mail. 

10. O seu agente costuma partilhar consigo experiências pessoais e de outros 

viajantes? Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail/ 

pessoalmente)? Até que ponto esta informação é importante para si na escolha de 

um destino? 

Sim, pessoalmente quando do meu contacto para planear o meu roteiro. Essencialmente 

não para escolha de destino, mas para não incorrer nos mesmos erros ou dicas que 

possam ser úteis face ao roteiro personalizado pretendido. 

11. O seu agente costuma sugerir novas viagens? Se sim, como (através de chamada 

telefónica, SMS, e-mail)? 

Sim, por e-mail. 

 12. Em datas importantes (por ex. aniversários), costuma ser contactado pelo seu 

agente de viagens? Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail)? E 

em que ocasiões? 

Sim, por e-mail. Quando têm alguma promoção, novo destino ou algo que vá de encontro 

com alguma preferência que já tenha transmitido em conversa. 

13. No atendimento presencial, qual a importância destas características num agente 

de viagens? (vestuário formal, sorriso, calma e paciência, postura próxima, a 

capacidade de esclarecer dúvidas) 

Essenciais, indicia profissionalismo e credibilidade. 

Mais importância a sorriso, calma e paciência, a capacidade de esclarecer dúvidas. 

14. Em relação à agência de viagens a que recorre mais, o que pensa do atendimento 

presencial? E em relação à comunicação digital? O que gosta mais? 

Até à data estou satisfeita com o atendimento presencial e comunicação digital. Claro que 

gosto mais e dou mais valor/importância ao contacto presencial. 

Apêndice 10 - Entrevista a Miguel, 50 anos - Empresário na área do comércio. 

1.Quando se desloca presencialmente às agências de viagem o que mais valoriza no 

atendimento? 
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Quando me desloco presencialmente a uma agência, aquilo que mais valorizo é a 

organização do espaço e a forma como o funcionário se dirige a mim, se é rápido e 

simpático. 

2. Quando planeia uma viagem, o que gosta que seja tratado cara-a-cara e o que 

gosta que seja tratado através do digital? 

Eu gosto de tratar tudo pessoalmente, porque tive uma má experiência num website de 

reservas de hotel. Efetuei o pagamento por transferência bancária e quando cheguei ao 

hotel a reserva não estava confirmada. Não consegui ficar hospedado naquele hotel, 

naquele dia.  

3. Existe alguma situação que considere que deve ser tratada apenas pessoalmente? 

Se sim, qual? 

O pagamento deve ser sempre efetuado presencialmente para evitar enganos.  

4. Para conseguir identificar profissionais de confiança ou detetar se está a ser 

enganado, quão importante é o contacto presencial com o seu agente de viagens? 

Porquê? Quais são os sinais que lhe transmitem essa credibilidade?  

O contacto presencial é muito importante bem como a idoneidade da agência. Quanto ao 

agente, é importante verificar se responde rapidamente às questões e se sabe do que está 

a falar, o conhecimento que tem do destino.  

5. E para escolher destinos e atividades, obter recomendações e sugestões para as 

viagens, considera importante ser contactado presencialmente ou prefere receber 

um e-mail, por exemplo? 

Antes de ir à agência, costumo pesquisar o destino que tenho em mente na internet. Depois 

dirijo-me à agência para ter a opinião do agente e tomar a decisão final.  

6. Para pagar a viagem, costuma dirigir-se à agência ou faz o seu pagamento de outra 

forma? Porquê? 

Sempre presencialmente, o chamado "gato escaldado de água fria tem medo".  

7. E para dar feedback da viagem ou apresentar uma reclamação, dirige-se à agência 

ou prefere o contacto por telefone/ e-mail/ carta? 

Eles é que me costumam ligar a perguntar como correu. Se for para apresentar uma 

reclamação, dirijo-me presencialmente à agência. 
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8. Quando planeia uma viagem, costuma ser contactado pelo seu agente de viagens 

para se dirigir presencialmente à agência? Se sim como (através de chamada 

telefónica, SMS, e-mail)?  

Sim, eles costumam ligar para ir à agência. 

9. O seu agente de viagens costuma pedir a sua opinião ou feedback sobre a viagem? 

Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail)? De que falam nessa 

ocasião?  

Sim, por chamada telefónica. Costumam fazer perguntas sobre o hotel, o carro alugado - 

caso se aplique - e sobre os voos.  

10. O seu agente costuma partilhar consigo experiências pessoais e de outros 

viajantes? Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail/ 

pessoalmente)? Até que ponto esta informação é importante para si na escolha de 

um destino? 

Sim, costuma dizer que já esteve ou não no destino, se gostou e o que visitou enquanto 

esteve lá. Esta informação é bastante importante porque transmite mais credibilidade e 

conhecimento. 

11. O seu agente costuma sugerir novas viagens? Se sim, como (através de chamada 

telefónica, SMS, e-mail)? 

Sim, imensas vezes. Através de e-mails. 

12. Em datas importantes (por ex. aniversários), costuma ser contactado pelo seu 

agente de viagens? Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail)? E 

em que ocasiões? 

Não.  

13. No atendimento presencial, qual a importância destas características num agente 

de viagens? (vestuário formal, sorriso, calma e paciência, postura próxima, a 

capacidade de esclarecer dúvidas) 

O vestuário formal é importante, mostra que é um aspeto cuidado. A simpatia e o sorriso 

são bastante importantes tal como a calma e a paciência. Mas para mim, o mais importante 

é a capacidade de esclarecer dúvidas. Se demonstrar que não conhece o destino, não me 

vou sentir seguro a realizar a viagem. 

14. Em relação à agência de viagens a que recorre mais, o que pensa do atendimento 

presencial? E em relação à comunicação digital? O que gosta mais? 
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O atendimento presencial é bastante bom, esclarecem muito bem as questões colocadas. 

O digital é mais fraco, algo igual para todos os clientes. Prefiro mais o contacto pessoal.  

Apêndice 11- Entrevista a António, 47 anos – Empregado de serviços 

1.Quando se desloca presencialmente às agências de viagem o que mais valoriza no 

atendimento? 

Clareza nas propostas apresentadas e capacidade de esclarecer as dúvidas do Cliente. 

2. Quando planeia uma viagem, o que gosta que seja tratado cara-a-cara e o que 

gosta que seja tratado através do digital? 

Cara-a-cara: apresentação de propostas, decisão e planeamento geral da viagem. Digital: 

Seguimento do processo. 

3. Existe alguma situação que considere que deve ser tratada apenas pessoalmente? 

Se sim, qual? 

 Apresentação de propostas e decisão. 

4. Para conseguir identificar profissionais de confiança ou detetar se está a ser 

enganado, quão importante é o contacto presencial com o seu agente de viagens? 

Porquê? Quais são os sinais que lhe transmitem essa credibilidade?  

O contacto presencial é muito importante porque pode ter um papel decisivo na escolha 

da viagem. Segurança na apresentação das propostas. 

5. E para escolher destinos e atividades, obter recomendações e sugestões para as 

viagens, considera importante ser contactado presencialmente ou prefere receber 

um e-mail, por exemplo? 

  O contacto presencial é essencial. 

6. Para pagar a viagem, costuma dirigir-se à agência ou faz o seu pagamento de outra 

forma? Porquê? 

Por comodidade, prefiro pagar por transferência bancária. 

 

7. E para dar feedback da viagem ou apresentar uma reclamação, dirige-se à agência 

ou prefere o contacto por telefone/ e-mail/ carta? 

Dirijo-me à agência. 

8. Quando planeia uma viagem, costuma ser contactado pelo seu agente de viagens 

para se dirigir presencialmente à agência? Se sim como (através de chamada 

telefónica, SMS, e-mail)?  
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 Sim, através de chamada telefónica.  

9. O seu agente de viagens costuma pedir a sua opinião ou feedback sobre a viagem? 

Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail)? De que falam nessa 

ocasião?  

Sim. Em geral, por email. De todos os aspetos da viagem.  

10. O seu agente costuma partilhar consigo experiências pessoais e de outros 

viajantes? Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail/ 

pessoalmente)? Até que ponto esta informação é importante para si na escolha de 

um destino? 

 Sim, pessoalmente. É determinante na escolha de um destino. 

11. O seu agente costuma sugerir novas viagens? Se sim, como (através de chamada 

telefónica, SMS, e-mail)? 

Sim, geralmente por email. 

12. Em datas importantes (por ex. aniversários), costuma ser contactado pelo seu 

agente de viagens? Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail)? E 

em que ocasiões? 

Não. 

13. No atendimento presencial, qual a importância destas características num agente 

de viagens? (vestuário formal, sorriso, calma e paciência, postura próxima, a 

capacidade de esclarecer dúvidas) 

Todas estas características são importantes, mas a capacidade de esclarecer dúvidas é 

essencial. 

14. Em relação à agência de viagens a que recorre mais, o que pensa do atendimento 

presencial? E em relação à comunicação digital? O que gosta mais? 

Tanto o atendimento presencial como a comunicação digital são ótimos. Prefiro o 

atendimento presencial. 

Apêndice 12 - Entrevista a João, 21 anos – Empregado administrativo 

1.Quando se desloca presencialmente às agências de viagem o que mais valoriza no 

atendimento? 
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Valorizo um atendimento profissional, uma boa apresentação do agente e um espaço bem 

cuidado. Valorizo também a forma como o agente nos recebe e o interesse que demonstra 

e a ajuda que presta.  

2. Quando planeia uma viagem, o que gosta que seja tratado cara-a-cara e o que 

gosta que seja tratado através do digital? 

Digitalmente gosto que me enviem as propostas de locais, alojamentos e locais a visitar 

para que eu possa calmamente ver e investigar por mim. Pessoalmente, gosto de tratar do 

pagamento e trocar de experiências com o agente. 

3. Existe alguma situação que considere que deve ser tratada apenas pessoalmente? 

Se sim, qual? 

O pagamento, a não ser que seja realizado por transferência bancária, e a conversa inicial 

em que explicamos ao agente a nossa ideia inicial. 

4. Para conseguir identificar profissionais de confiança ou detetar se está a ser 

enganado, quão importante é o contacto presencial com o seu agente de viagens? 

Porquê? Quais são os sinais que lhe transmitem essa credibilidade?  

O contacto pessoal é fundamental. Digitalmente, é muito mais fácil manipular o que se diz, 

como se diz e mostrar algo diferente. Pessoalmente, já é mais difícil de sermos enganados, 

apesar de poder acontecer. Quando estamos frente a frente com uma pessoa damos-lhe 

menos tempo para pensar nas palavras ideais a utilizar e uma conversa espontânea o que 

demonstra mais facilmente as intensões da outra pessoa. Para que o outro nos dê uma 

imagem de credibilidade é necessário que esteja calma, atenta ao que dizemos e que não 

tente mudar demasiado a ideia que nós levamos do que queremos que sejam as nossas 

férias. 

5. E para escolher destinos e atividades, obter recomendações e sugestões para as 

viagens, considera importante ser contactado presencialmente ou prefere receber 

um e-mail, por exemplo? 

Acho que é importante um primeiro contacto pessoal e, posteriormente, ser-nos enviada 

documentação por email para que analisemos melhor as propostas. 

6. Para pagar a viagem, costuma dirigir-se à agência ou faz o seu pagamento de outra 

forma? Porquê? 

Normalmente faço diretamente na agência por ser mais conveniente pagar logo quando 

"fechamos o negócio" do que estar a ir para casa, pegar no computador para fazer a 

transferência bancária. 
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7. E para dar feedback da viagem ou apresentar uma reclamação, dirige-se à agência 

ou prefere o contacto por telefone/ e-mail/ carta? 

Para dar feedback, se for positivo, faço-o por email e telefone quando eles me contactam. 

Se for um motivo de insatisfação, dirijo-me diretamente pois sei que uma reclamação 

pessoalmente tem mais impacto que um email ou telefonema. 

8. Quando planeia uma viagem, costuma ser contactado pelo seu agente de viagens 

para se dirigir presencialmente à agência? Se sim como (através de chamada 

telefónica, SMS, e-mail)?  

Não, normalmente sou eu que me dirijo à agência quando quero planear algo. 

9. O seu agente de viagens costuma pedir a sua opinião ou feedback sobre a viagem? 

Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail)? De que falam nessa 

ocasião?  

Sempre que chego de uma viagem o agente costuma ligar-me dois a três dias. Costuma 

perguntar se correu tudo como esperado, se o hotel estava como era suposto e uma 

opinião geral sobre a viagem. 

10. O seu agente costuma partilhar consigo experiências pessoais e de outros 

viajantes? Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail/ 

pessoalmente)? Até que ponto esta informação é importante para si na escolha de 

um destino? 

Essa é a informação que gosto que seja dada pessoalmente. É bom ver o entusiasmo, ou 

não, do agente quando fala de experiências próprias numa viagem semelhante. 

11. O seu agente costuma sugerir novas viagens? Se sim, como (através de chamada 

telefónica, SMS, e-mail)? 

Sim, nesse caso maioritariamente por email. 

12. Em datas importantes (por ex. aniversários), costuma ser contactado pelo seu 

agente de viagens? Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail)? E 

em que ocasiões? 

Não costumo receber. 

13. No atendimento presencial, qual a importância destas características num agente 

de viagens? (vestuário formal, sorriso, calma e paciência, postura próxima, a 

capacidade de esclarecer dúvidas) 
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O vestuário deve ser formal, mas não demasiado, o sorriso é superimportante pois não 

queremos planear uma viagem de sonho com uma pessoa de mau humor. Também acho 

que o agente deve ser calmo e paciente com o cliente para que ele possa calmamente 

fazer as decisões mais acertadas. A postura próxima e a capacidade de esclarecer dúvidas 

vai ao encontro do que disse anteriormente. 

14. Em relação à agência de viagens a que recorre mais, o que pensa do atendimento 

presencial? E em relação à comunicação digital? O que gosta mais? 

A comunicação pessoal na minha agência é muito boa, são atenciosos e já sabem mais ou 

menos o tipo de viagens que procuro. A comunicação digital é mais generalizada a todos 

os clientes e não tão focada. 

Apêndice 13 - Entrevista a Ana, quadro superior de 45 anos 

1.Quando se desloca presencialmente às agências de viagem o que mais valoriza no 

atendimento? 

A simpatia, a disponibilidade e o agente conseguir perceber o que o cliente pretende e 

também apresentar propostas e alternativas.  

2. Quando planeia uma viagem, o que gosta que seja tratado cara-a-cara e o que 

gosta que seja tratado através do digital? 

Cara a cara: o planeamento/ digital: toda a proposta bem-apresentada e com detalhe. 

3. Existe alguma situação que considere que deve ser tratada apenas pessoalmente? 

Se sim, qual? 

Não, desde que tudo esteja bem identificado. 

4. Para conseguir identificar profissionais de confiança ou detetar se está a ser 

enganado, quão importante é o contacto presencial com o seu agente de viagens? 

Porquê? Quais são os sinais que lhe transmitem essa credibilidade?  

Desde logo a própria agência e a confiança na marca. A disponibilidade do agente e a 

rapidez e eficácia da resposta. 

5. E para escolher destinos e atividades, obter recomendações e sugestões para as 

viagens, considera importante ser contactado presencialmente ou prefere receber 

um e-mail, por exemplo? 

Presencialmente. 

6. Para pagar a viagem, costuma dirigir-se à agência ou faz o seu pagamento de outra 

forma? Porquê? 

Se estiver na agência pago na agência, caso contrário por multibanco ou transferência. 
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7. E para dar feedback da viagem ou apresentar uma reclamação, dirige-se à agência 

ou prefere o contacto por telefone/ e-mail/ carta? 

Se se tratar de uma reclamação deverá ser sempre por escrito. Um elogio, por escrito ou 

presencial. 

8. Quando planeia uma viagem, costuma ser contactado pelo seu agente de viagens 

para se dirigir presencialmente à agência? Se sim como (através de chamada 

telefónica, SMS, e-mail)?  

Por e-mail ou chamada telefónica  

9. O seu agente de viagens costuma pedir a sua opinião ou feedback sobre a viagem? 

Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail)? De que falam nessa 

ocasião?  

Por telefone ou mail 

10. O seu agente costuma partilhar consigo experiências pessoais e de outros 

viajantes? Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail/ 

pessoalmente)? Até que ponto esta informação é importante para si na escolha de 

um destino? 

Se se enquadrar na nossa procura sim, dá a sua experiência. Para nós é bom e transmite 

confiança e por vezes surgem sugestões novas. 

11. O seu agente costuma sugerir novas viagens? Se sim, como (através de chamada 

telefónica, SMS, e-mail)? 

Não.  

12. Em datas importantes (por ex. aniversários), costuma ser contactado pelo seu 

agente de viagens? Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail)? E 

em que ocasiões? 

Não.  

13. No atendimento presencial, qual a importância destas características num agente 

de viagens? (vestuário formal, sorriso, calma e paciência, postura próxima, a 

capacidade de esclarecer dúvidas) 

Muito importante! Faz toda a diferença para a nossa decisão e confiança. 

14. Em relação à agência de viagens a que recorre mais, o que pensa do atendimento 

presencial? E em relação à comunicação digital? O que gosta mais? 

Ambas são importantes e estou satisfeita com ambas. Contudo o digital serve para 

sugestões e o presencial para decisão. 
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Apêndice 14 - Entrevista a Rita, quadro superior de 37 anos 

1.Quando se desloca presencialmente às agências de viagem o que mais valoriza no 

atendimento? 

Disponibilidade do colaborador, simpatia do mesmo e capacidades de resposta ao meu 

pedido. 

2. Quando planeia uma viagem, o que gosta que seja tratado cara-a-cara e o que 

gosta que seja tratado através do digital? 

Cara-a-cara a escolha do destino, preços e disponibilidade. Digital apenas bilhetes e 

reservas 

3. Existe alguma situação que considere que deve ser tratada apenas pessoalmente? 

Se sim, qual? 

Sim, discussão das várias opções disponíveis dentro das datas e valores pretendidos. 

4. Para conseguir identificar profissionais de confiança ou detetar se está a ser 

enganado, quão importante é o contacto presencial com o seu agente de viagens? 

Porquê? Quais são os sinais que lhe transmitem essa credibilidade?  

E sempre preferível, porque caso algo corra menos bem existe onde nos deslocarmos para 

resolver o problema. Os sinais que transmitem essa credibilidade é o nome que a agência 

tem no mercado, o facto de uma porta aberta ao público... 

5. E para escolher destinos e atividades, obter recomendações e sugestões para as 

viagens, considera importante ser contactado presencialmente ou prefere receber 

um e-mail, por exemplo? 

Gosto de ambas. 

6. Para pagar a viagem, costuma dirigir-se à agência ou faz o seu pagamento de outra 

forma? Porquê? 

Ou faço na agência ou por transferência bancária de forma a ter sempre um comprovativo 

7. E para dar feedback da viagem ou apresentar uma reclamação, dirige-se à agência 

ou prefere o contacto por telefone/ e-mail/ carta? 

 Prefiro o contacto presencial sempre.  

8. Quando planeia uma viagem, costuma ser contactado pelo seu agente de viagens 

para se dirigir presencialmente à agência? Se sim como (através de chamada 

telefónica, SMS, e-mail)?  

Sim. Através de chamada telefónica 
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9. O seu agente de viagens costuma pedir a sua opinião ou feedback sobre a viagem? 

Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail)? De que falam nessa 

ocasião?  

Sim através de email, com inquérito de satisfação. 

10. O seu agente costuma partilhar consigo experiências pessoais e de outros 

viajantes? Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail/ 

pessoalmente)? Até que ponto esta informação é importante para si na escolha de 

um destino? 

Sim, pessoalmente. É importante na medida em que me aconselha determinados locais ou 

passeios no destino escolhido, através da sua experiência no local. 

11. O seu agente costuma sugerir novas viagens? Se sim, como (através de chamada 

telefónica, SMS, e-mail)? 

Sim, através de chamada telefónica.  

12. Em datas importantes (por ex. aniversários), costuma ser contactado pelo seu 

agente de viagens? Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail)? E 

em que ocasiões? 

 Sim, através de SMS. No aniversário. 

13. No atendimento presencial, qual a importância destas características num agente 

de viagens? (vestuário formal, sorriso, calma e paciência, postura próxima, a 

capacidade de esclarecer dúvidas) 

Muito importante. 

14. Em relação à agência de viagens a que recorre mais, o que pensa do atendimento 

presencial? E em relação à comunicação digital? O que gosta mais? 

É mais credível o atendimento presencial e posso esclarece dúvidas de imediato. No digital, 

apenas os bilhetes.  

Apêndice 15 - Entrevista a Patrícia, técnica especializada de 28 anos 

1.Quando se desloca presencialmente às agências de viagem o que mais valoriza no 

atendimento? 

Valorizo uma postura confiante e que me transmita segurança sobre as decisões que estou 

a tomar, uma vez que costumo viajar com a minha filha de dois anos.  

2. Quando planeia uma viagem, o que gosta que seja tratado cara-a-cara e o que 

gosta que seja tratado através do digital? 
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Pessoalmente gosto se tratar de todo o processo cara-a-cara, mas gosto que me enviem 

informações por email para que possa analisar mais calmamente em casa. 

3. Existe alguma situação que considere que deve ser tratada apenas pessoalmente? 

Se sim, qual? 

A primeira discussão é importante que seja cara a cara pois. É mais fácil para expormos a 

nossa ideia e receber as recomendações do agente. 

4. Para conseguir identificar profissionais de confiança ou detetar se está a ser 

enganado, quão importante é o contacto presencial com o seu agente de viagens? 

Porquê? Quais são os sinais que lhe transmitem essa credibilidade?  

É fundamental. Pessoalmente é muito mais fácil identificar a credibilidade do agente e do 

que ele diz. Se ele se apresentar nervoso ou num espaço estranho acho que devemos 

desconfiar. 

5. E para escolher destinos e atividades, obter recomendações e sugestões para as 

viagens, considera importante ser contactado presencialmente ou prefere receber 

um e-mail, por exemplo? 

Gosto de ouvir pessoalmente as recomendações, mas também considero importante 

receber por email para que exista uma análise mais cuidada. 

6. Para pagar a viagem, costuma dirigir-se à agência ou faz o seu pagamento de outra 

forma? Porquê? 

Ou pessoalmente ou por transferência. Principalmente a transferência bancária por ser 

mais prática. 

7. E para dar feedback da viagem ou apresentar uma reclamação, dirige-se à agência 

ou prefere o contacto por telefone/ e-mail/ carta? 

Se o feedback for positivo o meio é-me indiferente. Se for para uma reclamação considero 

melhor que seja feito pessoalmente. 

8. Quando planeia uma viagem, costuma ser contactado pelo seu agente de viagens 

para se dirigir presencialmente à agência? Se sim como (através de chamada 

telefónica, SMS, e-mail)?  

Sim, através de chamada telefónica. 
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9. O seu agente de viagens costuma pedir a sua opinião ou feedback sobre a viagem? 

Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail)? De que falam nessa 

ocasião?  

Sim, sempre que chego de uma viagem costumo ser contactado telefonicamente para dar 

a minha opinião de como correu a viagem. 

10. O seu agente costuma partilhar consigo experiências pessoais e de outros 

viajantes? Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail/ 

pessoalmente)? Até que ponto esta informação é importante para si na escolha de 

um destino? 

Se tiver experiências pessoais partilha senão dá exemplos de outros clientes. Isto é feito 

pessoalmente e acho muito importante para a tomada de decisão. 

11. O seu agente costuma sugerir novas viagens? Se sim, como (através de chamada 

telefónica, SMS, e-mail)? 

Sim, neste caso é principalmente por email. 

12. Em datas importantes (por ex. aniversários), costuma ser contactado pelo seu 

agente de viagens? Se sim como (através de chamada telefónica, SMS, e-mail)? E 

em que ocasiões? 

Normalmente recebo pelo menos um email nos anos e, salvo erro, ligaram me no último 

ano. 

13. No atendimento presencial, qual a importância destas características num agente 

de viagens? (vestuário formal, sorriso, calma e paciência, postura próxima, a 

capacidade de esclarecer dúvidas) 

Acho que todas essas características são importantes pois é o que nos faz sentir confiança 

e à vontade com o agente. 

14. Em relação à agência de viagens a que recorre mais, o que pensa do atendimento 

presencial? E em relação à comunicação digital? O que gosta mais? 

Gosto do atendimento pessoal e digital. Contudo, acho que as newsletters deveriam ser 

mais personalizadas. 
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Apêndice 16 – Enquadramento do CRM na Comunicação Relacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 17- Caracterização da amostra 

Apêndice 17A- Sexo 

 

 

 

Apêndice 17B- Idade 

Idade 

18-24 34 33,3 % 

25-34 22 19,6% 

35-44 14 13,7% 

45-56 28 21,6% 

55-64 6 5,9% 

65 ou mais 6 5,9% 

Total 110 100% 

 

  

Sexo 

Feminino  74 72,5% 

Masculino 28 
27,5% 

CRM

•Correio

•Telefone

•Fax

•E-mail

•Venda Pessoal

Marketing Direto

Comunicação Relacional
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Apêndice 17C – Distrito de Residência  

Distrito de Residência 

Aveiro 2 2 % 

Castelo Branco 1 1 % 

Guarda 1 1 % 

Leiria 2 2 % 

Lisboa 70 62,7% 

Porto 2 2 % 

Santarém 14 11,8% 

Setúbal 11 10,8% 

Viseu 1 1 % 

Estrangeiro 5 4,9% 

Braga 1 1% 

Total 110 100 % 

 

Apêndice 17D – Habilitações Literárias  

Habilitações Literárias  

Até 4º Ano 1 1% 

Até 9º Ano 2 1,8% 

Até 12º Ano 22 19,8% 

Ensino Superior 77 69,4% 

Não Responde 9 8,1% 

Total 110 100% 

 

Apêndice 17E – Atividade Profissional 

Atividade Profissional 

Quadro Superior/ especialista de profissões 
intelectuais e técnicas 34 30,6% 

Quadro médio 5 4,5% 

Técnico Especializado 10 9,0% 

Empregado dos serviços, comércio ou 
administrativo 

18 
16,2% 

Outra Ocupação Profissional 11 9,9% 

Estudante/ Reformado/ Doméstica/ Inativo 24 21,6% 

Não responde 9 8,1% 

Total 110 100% 
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Apêndice 18 – Preferências dos indivíduos do sexo masculino  

 

 Apêndice 19 – Preferências dos indivíduos por faixa etária 

  

 

Os homens atribuem mais importância….  

Valor do Qui-

Quadrado 

Significância 

e-mail com sugestões; 3,086 0,07 

à partilha do testemunho do agente; 4,554 0,03 

ao telefonema com pedido de feedback; 3,184 0,74 

às newsletters personalizadas 6,530 0,11 

Ao sorriso  5, 176 0,023 

alegria do agente 5,646 0,017 

 

IDADE 

 

 

Iniciativas 

 

Valor do Qui-

Quadrado 

 

Significância 

18 aos 

24 anos 

dão importância ao contacto presencial 
para obter recomendações e sugestões 

9,476 0,488 

25 aos 

34 anos 

não dão importância ao contacto 
presencial para obter recomendações e 
sugestões 

9,476 0,488 

35 aos 

44 anos 

recebem mais frequentemente 
presentes e telefonemas em datas 
importantes 

5, 101 5, 086 0,034 0,084 

valorizam o sorriso e o uso de 
maquilhagem 

7,301 8,394 0,004 0,069 

valorizam a alegria do agente 6,872 0,0230 
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Apêndice 20 – Preferências dos indivíduos por habilitações literárias  

 

  

 

Habilitações 

Literárias 

 

 

Iniciativas 

 

Valor do Qui-

Quadrado 

 

Significância 

Com Ensino 

Superior 

recebem mais telefonemas para falar 
sobre a viagem. 

6,976 0,058 

Sem ensino 

superior dão mais 

importância 

ao contacto preferencial para receber 
sugestões e recomendações 

5,458 0,487 

ao contacto preferencial para detetar se 
está a ser enganado 

7,975 0,097 

Ao contacto preferencial para pagar a 
viagem 

5,057 0,157 

Ao sorriso e alegria do agente 3,290 5,297 0,004 0,151 

Ao telefonema e ao e-mail do agente 
com sugestões, 

6,320 7,678 0,001 ,053 
 

Aos convites para falar 
presencialmente sobre a viagem 

6,969 0,012 
 

As newsletters personalizadas. 6,440 0,092 

Aos convites para eventos especiais 6,210 0,102 

À adaptação ao estilo do cliente 8,686 0,034 

À capacidade de esclarecer dúvidas. 6,265 0,010 



Comunicação Relacional: as potencialidades da abordagem digital e pessoal aos consumidores 
 

Relatório de Estágio na TravelTailors Portugal 
 

Página | 86  

 

Anexos  

Anexo 1 – Protocolo e avaliação de estágio 
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