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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo geral verificar a percepção dos clientes em relação a 

qualidade dos serviços realizados. O estudo foi de natureza básica, exploratório, adotou uma 

abordagem quantitativa e transcorreu de agosto a novembro de 2017. Teve como área de 

abrangência o centro comercial no município de Icó-CE, considerou uma empresa de turismo 

localizadas na referida área. O instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário 

estruturado, com a tabulação das informações coletadas realizada através do programa da 

Microsoft Excel versão 2010 e análise por meio de gráficos. No contexto geral foi possível 

perceber que os pesquisados têm o prazer em falar sobre um bom relacionamento com 

empresa de turismo. 

 

Palavras-chave: Turismo. Qualidade. Serviços. 

Abstract 

The present work has as general objective to verify the perception of the clients regarding the 

quality of the services performed. The study was of a basic nature, exploratory, adopted a 

quantitative approach and elapsed from August to November 2017. The commercial center in 

the municipality of Icó-CE, considered a tourism company located in the area. The research 

instrument used was a structured questionnaire, with the tabulation of information collected 

through the Microsoft Excel Program version 2010 and analysis by means of graphs. In the 

general context it was possible to realize that the respondents are pleased to talk about a good 

relationship with a tourism company. 

 

Palavras-chave: Tourism. Quality. Services. 

 

1 Graduando em Farmácia, Faculdade Vale do Salgado – FVS (brenopinheiro.2020@gmail.com 

2Graduando em Enfermagem, Faculdade Vale do Salgado- FVS (BrendaPinheiroEva@gmail.com) 

 3 Graduando em Administração, Faculdade Vale do Salgado- FVS  (Danielly_02@outlook.com) 

4 Graduando em Psicologia, Faculdade Vale do Salgado- FVS (claytonrolim@gmail.com) 

5 Graduada em Administração. Docente do Curso de Administração, Faculdade Vale do Salgado – 

FVS (waldilenesouza@fvs.edu.br). 

mailto:brenopinheiro.2020@gmail.com
mailto:brenopinheiro.2020@gmail.com
mailto:BrendaPinheiroEva@gmail.com
mailto:BrendaPinheiroEva@gmail.com
mailto:Danielly_02@outlook.com
mailto:Danielly_02@outlook.com
mailto:claytonrolim@gmail.com
mailto:claytonrolim@gmail.com


 
 
 
 
 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

 

INTRODUÇÃO 

Por muito tempo as agências de viagens, foram empresas essenciais para auxiliar o 

processo de compra e venda dos serviços turísticos, já que essas têm como finalidade a 

intermediação entre fornecedores e consumidores do setor de viagens. Portanto, nota-se a 

importância das agências de viagens para o incremento da atividade turística, haja vista esse 

ser um canal facilitador da distribuição de serviços e produtos de um destino. 

No entanto, deve-se considerar ainda que as agências além de intermediadoras e 

facilitadoras da distribuição de serviços são produtoras destes, ou seja, elaboram pacotes de 

viagens onde nesses contemplam-se diferentes elementos (hotéis, pousadas, entretenimento, 

restaurantes) de uma cidade. 

O turismo está permeado por uma série de ideias e conceitos ligados ao tema viagens. 

Pode remeter ao turista a ideia de férias, ao empreendedor a ideia de lucro, aos trabalhadores a 

ideia de geração de emprego e renda e à comunidade autóctone a ideia de desenvolvimento 

local (PANOSSO NETTO, 2010). 

Esta obra visa mostrar a percepção dos clientes quanto os atributos dos serviços de 

uma empresa de turismo na cidade do Icó-CE. Nesta intenção a pesquisa abordará a qualidade 

no  serviço de atendimento e o crescimento das empresas turísticas e em suma enfatizar o seu 

crescimento e expansão que se torna muito pertinente na cidade. Para Kotler e Armstrong 

(2004, p. 475) “Atrair e reter clientes pode ser uma tarefa difícil. Hoje, os clientes têm à sua 

disposição uma grande variedade de escolha de produtos e marcas, preços e fornecedores”. 

Na era da concorrência e sustentabilidade, as empresas precisam competir em 

mercados cada vez mais dinâmicos. E na procura pela sobrevivência e excelência no mercado, 

as mesmas precisam se posicionar diferente, e é nessa busca por ser um diferencial, que entra 

o tão importante suporte ao comprador, sendo o mesmo o principal para que o projeto e o 

serviço oferecido tenham sucesso, sendo que para um excelente atendimento requer um 

profissional responsável, seguro e com conhecimento de atuação fazendo com que o serviço 

ofertado ao cliente surpreenda suas expectativas. 

Este trabalho faz-se importante por mostrar informações pertinente sobre a qualidade 

dos serviços de uma empresa de turismo e como a qualidade no atendimento influencia 

diretamente nesse processo.  
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 O presente trabalho é composto por etapas estruturadas da seguinte forma: 

primeira etapa a introdução, nesta parte do trabalho trata-se de apresenta um relato 

geral sobre a ideia da pesquisa, apresenta-se as justificativas e os objetivos deste 

trabalho, faz um apanhado dos referencias teóricos que embasam o persente trabalho, 

como também destaca-se a forma como o mesmo estar estruturado. Já na segunda 

etapa traz o referencial teórico, considerado que se trata de um tema conceitual, esta 

parte compõe o levantamento bibliográfico do trabalho e nela encontra-se reflexões e 

fundamentação de autores como Rodrigues e Bachega (2014); Kotler (2000); Carvalho 

e Paladini (2012); Las Casas (2004)  dentre outros que tratam com clareza e 

propriedade do tema. 

 

OBJETIVOS 

O estudo tem como objetivo geral verificar a percepção dos clientes em relação 

a qualidade dos serviços prestados por uma empresa de turismo. Em termos 

específicos visou: traçar o perfil sócio econômico dos consumidores considerados no 

estudo;  observar os níveis de conhecimento, dos consumidores do setor de turismo na 

empresa quanto a qualidade do serviço ofertado; verificar a satisfação dos cliente com 

base em vendas de pacotes futuros. 

 

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado através de um aprofundamento sobre o tema, por meio de 

consultas bibliográficas em sites específicos para pesquisas como o Google Acadêmico, 

Scielo, dentre outros. Marconi e Lakatos (2012) afirmam que a pesquisa bibliográfica é a ação 

em que o pesquisador utiliza obras de outros autores para construir a base do seu estudo, ou 

seja, quando fundamenta o mesmo revisando obras de outros.  

Esse estudo foi desenvolvido na cidade de Icó-CE, localizada na região Centro Sul do 

estado do Ceará, com uma população de 67.345 habitantes segundo (IBGE,2016). A pesquisa 

foi realizada em uma empresa do setor de turismo no município de ICÓ-CE, buscando deixar 

clara a importância da qualidade no atendimento para uma organização, seguindo uma linha 

de pesquisa através dos clientes da empresa estudada.  

Para coleta de dados foi utilizado um questionário com 10 questões fechadas aplicado 

a 100 (cem) clientes do seguimento de turismo que demonstraram interesse em participar. 
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Como critério de inclusão o entrevistado ser maior de (18) dezoito anos, ser cliente que esteja 

cadastrado no banco de dados de turistas que necessitem dos serviços da empresa estudada, o 

mesmos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido por escrito, foi construída a 

partir de uma abordagem quantitativa, a partir das análises bibliográficas, o estudo transcorreu 

no período de  agosto a novembro, a análise dos dados foi realizado o método estatístico com 

amostragem por conveniência. Os dados coletados foram analisados por meio da interpretação 

das respostas obtidas. Para Lakatos e Marconi (2001) o questionário é considerado um 

instrumento que serve para coletar dados adquiridos por várias perguntas pré-elaboradas, 

ordenadas, respondidas por escrito. 

A pesquisa foi uma abordagem quantitativa, segundo Raupp e Beuren (2002) fala que 

a pesquisa descritiva se configura como um estudo intermediário entre a pesquisa exploratória 

e a explicativa, ou seja, não é tão preliminar como a primeira nem tão aprofundada como a 

segunda. Assim os autores mostram como é classificado este tipo de pesquisa, sendo que, 

cada um expressa de diferente forma sua opinião.  Do ponto de vista de sua natureza, a 

pesquisa aplicada que se utiliza dos conhecimentos obtidas pela pesquisa básica para 

solucionar ações concretas e os problemas existentes, que de acordo com Barros e Lehfeld 

(2000). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Compreende-se o espaço em que se apresenta a tabulação dos resultados, ou seja, 

neste espaço do trabalho é possível vivenciar números que dão ênfase as principais 

características do nosso objetivo de pesquisa, apontando assim, de forma objetiva, os aspectos 

marcantes dos pesquisados no tocante as características sociais dos indivíduos envolvidos no 

processo e respectivamente da empresa pesquisada. 

A coleta de dados foi realizada em uma empresa de turismo da cidade de Icó-CE, no 

período de 16 a 21 de outubro de 2017, os entrevistados foram abordados de maneira aleatória 

e convidados a participar da pesquisa. Foram coletados 100 questionários validos, onde 57% 

foram do sexo feminino e 43% do sexo masculino. 

De acordo com os resultados analisados, se pode constatar que 41%dos entrevistados 

possui idades entre 20 e 30 anos, Seguido de 21% de cliente com faixa etária de 30 a 40 anos, 

14% entre 40 a 50 anos, 9% entre 50 a 60 anos, 8% entre 60 a 70 anos e 7% entre 18ª 20 anos. 
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Portanto, pode constatar que mais de 41% dos clientes estão entre uma faixa etária abaixo de 

30 anos e, assim, constata que a maior parte dos clientes e de uma população mais jovem.  

Podemos perceber que 89% dos entrevistados estão satisfeitos com os serviços 

ofertados pela empresa, e apenas 11% estão parcialmente satisfeitos. Isso mostra que a 

qualidade do serviço ofertado pela empresa agrada bastante aos clientes. Segundo 

Fitzsimmons (2005), diz que confiabilidade é a capacidade de prestar o serviço prometido 

com confiança e exatidão. 

Com relação ao atendimento 63% dos entrevistados avaliaram como ótimo o 

atendimento dos profissionais que trabalha na empresa, e 36% como bom, 1% como regular. 

Com isso pode concluir que os entrevistados estão satisfeitos com o atendimento dos 

profissionais. Para as empresas tornou-se essencial fazer do ambiente de trabalho um local 

agradável, pois ele torna mais fácil o relacionamento interpessoal e melhora a produtividade. 

Ainda reduz acidentes, doenças, absenteísmo e rotatividade do pessoal (CHIAVENATO, 

2010).  

Podemos observar que 70% dos entrevistados avaliaram o serviço prestado pela 

empresa como ótimo, 29% disseram que eram bom 1% como regular. Com isso pode concluir 

que os clientes estão satisfeitos com os serviços prestados pela empresa, corroborando Kotler 

(2000) diz que qualidade é a totalidade dos atributos e características de um produto ou 

serviço que afetam sua capacidade de satisfazer necessidade declaradas ou implícitas 

Em relação a estrutura física 62% dos entrevistados consideraram ótimo, 37% 

consideraram bom e 1% regular. Portanto constata-se que a estrutura física e de suma 

importância para influenciar os clientes. Há também os fatores que proporcionam condições 

favoráveis ao ambiente de trabalho, como a localização, a configuração geométrica, o piso, as 

paredes e divisórias, as portas e janelas, os forros e tetos e as instalações. (TEIXEIRA, 2004). 

Em relação a compra do pacote de serviço e se mesmo atende suas expectativas 87% 

dos entrevistados responderam que, concorda totalmente, 13% concorda parcialmente. Nesse 

caso entendesse que o pacote de serviço e satisfatório para a maioria dos clientes 

entrevistados. O produto turístico caracteriza-se por oferecer tanto ao turista brasileiro quanto 

ao estrangeiro uma gama diversificada de opções, com destaque aos atrativos naturais, 

aventura e histórico-cultural. Nos últimos anos, o governo tem concentrado esforços em 

políticas públicas para desenvolver o turismo brasileiro, procurando baratear o deslocamento 
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interno, desenvolvendo infraestrutura turística e capacitando mão de obra para o setor, além 

de aumentar consideravelmente a divulgação do país no exterior. (ENBRATUR, 2013). 

Sobre o meio de comunicação 59% dos entrevistados responderam que as redes sociais 

como facebook, instagram e whatsap. 41% dos entrevistados pelas radios. Com isso as redes 

socias hoje é uma das ferramentas mais utilizadas para a divulgação de marcas e serviços. 

Segundo Coutinho (2007) diz que as empresas sabem da eficácia das Mídias sociais e as estão 

utilizando para estreitar o relacionamento com o consumidor. 

Dos clientes entrevistados 84% concordam totalmente, que o trabalho de pós venda 

visa a fidelização dos clientes, 16% dos clientes concordam parcialmente com o serviço de 

pós-venda, com isso entendesse que o pós-venda é de suma importância para manter o cliente 

sempre atento ao serviço que a empresa esta disponibilizando. Segundo BERRO (2010) o 

objetivo maior do pós-venda é manter o cliente satisfeito através da confiança, credibilidade e 

a sensação de segurança transmitida pela organização, construindo relacionamentos 

duradouros que contribuam para o aumento do desempenho para resultados sustentáveis. 

O resultado mostra que 78% dos clientes entrevistados concorda totalmente, que a 

pessoa mal atendida relata para familiares e amigos, 22% concorda parcialmente. Com isso a 

cada pessoa mal atendida em um lugar duas ou mais pessoa ficarão sabendo do ocorrido. Um 

consumidor insatisfeito não apenas deixa de voltar a empresa como conta sua experiência 

decepcionante para outras pessoas, no dia-a-dia, o esforço na fidelização de clientes é um 

investimento que garantirá o aumento das vendas e redução das despesas ou seja, garantir a 

satisfação de seu cliente é fundamental para as empresas manter-se ativa no atual mercado 

globalizado. (Bezerra, 2013). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De forma geral o questionário aplicado aponta que os e entrevistados estão satisfeitos 

com o atendimento, a estrutura e a qualidade dos serviços ofertados pela empresa. Neste 

sentido o objetivo predeterminado foi atingido, pois foi possível avaliar a qualidade no 

atendimento e prestação do serviço da empresa de turismo. Portanto, é importante salientar 

que o uso da internet e de outras tecnologias torna-se pertinente na prestação de um serviço de 

qualidade, vale ressaltar que estas devem ser vistas com bons olhos pelos empreendedores das 

agências de viagens, para que as novas ferramentas, possam ser utilizadas a favor da empresa. 
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Evidenciando que o grande diferencial competitivo diante do mercado, está ligado a um bom 

relacionamento e contato com os clientes. 

Espera-se que essa pesquisa sirva de alicerce para estudos futuros, contribuindo para a 

ampliação de dados a respeito do tema e para reflexão dos profissionais e acadêmicos. 
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