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Resumo 

 
O objetivo deste trabalho  foi analisar como se configura o consumo de pacotes de 
turismo social. Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa descritiva, tendo 
como método o estudo de caso. A unidade de análise foi a Regional do Sesc em 
Minas Gerais. Para a coleta de dados, foram enviados 20 formularios de pesquisas 
via e-mails, aos gestores diretamente ligados ao turismo social em Minas Gerais que 
foram todos respondidos e considerados válidos para a presente pesquisa. Como 
pesquisa documental, foram utilizados relatórios, tabelas, quadros e programação de 
turismo, com demonstrativos da Gerência de Turismo Social, considerada a unidade 
de observação. Os resultados das pesquisas evidenciaram que os clientes buscam 
informações via site, telefone e centrais de atendimento nas unidades.Como motivos 
de escolha, os clientes sentem-se seguros em negociar com o Sesc sobre preço de 
viagens e roteiros. Os maiores atributos dos pacotes de turismo do Sesc apontados 
foram qualidade dos serviços prestados, facilidade de pagamento e valores 
agregados em forma de cultura, lazer e recreação. As maiores características do 
turismo social no Sesc citados foram beneficios e descontos para os comerciários e 
programação diferenciada do mercado de turismo social. O valor tangível 
compreende o custo acessível dos pacotes de turismo e a qualidade dos serviços 
prestados. Como forma de garantir a fidelização da sua clientela, o Sesc se 
compromete a entregar o que foi contratado nas negociações dos pacotes 
oferecidos, com descontos para os comerciários. Na percepção do cliente, as 
informações mais relevantes: preços promocionais, roteiros das viagens e definição 
de datas estratégicas. Identificou-se que o público de maior procura por pacotes de 
turismo social tem mais de 50 anos e que no processo de decisão de compras os 
destinos mais procurados são sol e praia, como o Sesc Mineiro de Grussaí e o litoral 
capixaba, seguidos de bem-estar com Caldas Novas e Poços de Caldas. Com base 
nos resultados das pesquisas, para maior aprofundamento,  propõe-se que a 
entidade, por intermédio de sua equipe e contando com profissionais capacitados, 
realize uma ampla pesquisa sobre o comportamento de consumo dos clientes do 
turismo social no Sesc em Minas Gerais . 
 
Palavras-chave: Comportamento do consumidor. Turismo social. Pacotes de 
viagens. Sesc/Minas Gerais. 

 



 

 
ABSTRACT 

 

The objective of this work was to analyze as is the consumption of social tourism 
packages. For both qualitative descriptive research was carried out, with the case 
study method. The present study had as a Regional analysis of the Sesc in Mg. For 
data collection were sent 20 forms of research through e-mails to managers directly 
linked to Social Tourism in Mg that were all answered and considered valid for this 
research. As desk research reports were used, tables, frames, and tourism 
programming, with statements of Manages Social Tourism, which is considered the 
unit of observation. The results of the research showed that customers seek 
information through the website, phone and service stations in the units. As reasons 
to choose, customers feel safe in doing business with the Sesc, the travel price and 
the scripts. The major attributes of the Sesc tour packages are the quality of the 
services provided, ease of payment and the aggregated values in form of culture, 
leisure and recreation. The major features of Social Tourism at Sesc, are the benefits 
and discounts for business people and differentiated programming social tourism 
market where the tangible value is the affordable cost of tour packages and the 
quality of services provided. As politics to ensure the loyalty of your clientele, the 
Sesc undertakes to deliver what was hired in the negotiations of the packages 
offered, with discounts for business people. In customer perception, the most 
relevant information are promotional prices, travel itineraries and definition of 
strategic dates. It was identified that the public of greater demand for social tourism 
packages are above 50 years. Preferably 30% with family trips. That in the process 
of shopping decision the most wanted destinations are Sun and beach, as the Sesc 
Grussaí miner and Espirito Santo coast, followed by the wellness destinations with 
Caldas Novas and Poços de Caldas, there is a great demand of strategic public 
excursions is the dancer, in the order of 52.95%. Based on the results of the surveys, 
for greater deepening, it is proposed that the entity, through its staff and resources to 
professionals, perform extensive research about the customer consumption behavior 
of social tourism at Sesc in Mg. 
 
Keywords: consumer behavior. Social Tourism. Travel packages. Sesc/Minas 
Gerais 
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1 Introdução 

 

Um dos principais desafios do turismo para proseguir no crescimento consiste em 

promover a distribuição equitativa das oportunidades. Segundo (Cheibub, 2012), 

questões econômicas, sociais, espaciais, políticas, culturais e físicas constituem 

algumas das barreiras que restringem a utilização do turismo enquanto possibilidade 

de lazer para a população, de modo geral. (Trigo,1998) afirma que o turismo deixou 

de ser apenas um complexo socioeconômico, para se tornar uma das forças 

transformadoras do mundo pós-industrial. Estudos de (Monlevade, 2010) apontam 

que a atividade do turismo está ajudando a redesenhar as estruturas mundiais, 

influenciando a globalização, os novos blocos econômicos e a nova ordem mundial.  

 

(Cheibub, 2009) defende que o lazer passou a ser visto como uma necessidade 

básica do indivíduo, diante das demandas da modernidade permanentemente em 

movimento de um extenuante ritmo urbano cotidiano. Isso com base em sua cultura 

lúdica e nas diversas manifestações culturais vivenciadas em seu tempo/espaço, 

possibilitando o fortalecimento de consciências, podendo ser utilizado como uma 

ferramenta de despolitização, impedindo o sujeito de conhecer e julgar sua própria 

realidade, as contradições e as injustiças sociais.  

 

O turismo no mundo contemporâneo, como fenômeno sociocultural e socioespacial, 

é considerado uma das mais atrativas atividades de lazer do século XX (Cheibub, 

2009). O lazer e o turismo resultam das tensões entre capital e trabalho, ficando 

reduzidos, muitas vezes, a práticas de consumo, e associados a atitudes 

compensatórias, no chamado “tempo livre” das pessoas (Cheibub, 2014).  

 

Segundo (Flosi, 2010, p. 10), “nos momentos de lazer o turista experimenta junto 

com a sensação de bem-estar, relaxamento e liberdade, o reconhecimento do seu 

papel como agente contribuidor para a conservação do meio e trava um contato 

saudável com a cultura local”. A autora ressalta “no Brasil, não importa muito o rumo, 

o roteiro, é uma questão de experimentar, de se deixar sair da rotina, do óbvio. Nem 

precisa ser um lugar excepcional, cênico” (Flosi, 2010, p.12).  
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O “turismo social surgiu como uma proposta de democratizar a experiência turística 

a indivíduos ou grupos com alguma limitação ou dificuldade de acesso” (Cheibub, 

2012, p.1). Ou seja, é uma das alternativas mais viáveis para a promoção do 

desenvolvimento sustentável e pode contribuir para a conservação ambiental e a 

inclusão social. O (Ministério Turismo, 2006, p. 6) define turismo social como “a 

forma de conduzir e praticar a atividade turística promovendo a igualdade de 

oportunidades, a equidade, a solidariedade e o exercício da cidadania na 

perspectiva da inclusão”. Costa (2005 como citado em Cheibub, 2012, p.2).declara: 

 

Turismo é um direito: todo mundo tem o direito de descansar 
diariamente, semanalmente e anualmente, bem como o direito 
ao tempo de lazer que lhes permite desenvolver todos os 
aspectos da sua personalidade e sua integração social. 
Claramente, todos podem exercer este direito ao 
desenvolvimento pessoal e o turismo social é impulsionado 
pelo desejo de garantir que ele seja universalmente acessível 
na prática. 

 

O turismo é uma importante ferramenta promotora de inclusão, criatividade e 

motivação, além de gerar emprego e renda em diversas esferas da comunidade em 

que está inserida. É fundamental para a construção de planejamento turístico, com a 

participação dos individuos, podendo, inclusive, envolvê-los na confecção de 

produtos artesanais característicos de determinada região, expressando os hábitos e 

culturas locais. 

 

1.1 Problematização 

 

A inclusão social “amplia-se pela utilização de meios, bens e serviços do arranjo 

produtivo, com aproveitamento sustentável dos recursos naturais e culturais, 

proporcionando assim o exercício da cidadania” (Falcão, 2006, p. 4). Com isso 

haverá promoção e integração entre os viajantes, proporcionando a experiência de 

viagem e o envolvimento de pessoas em aspectos culturais. Pacotes de viagens do 

turismo social têm caráter social, com a ideia de serviços com valores agregados, e 

não de lucro. 
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O Caderno de Cidadania (Sesc, 2011), informa que o sistema de turismo deve ser 

inclusivo para todos seus atores e que a ação educativa é imprescindível para a 

inclusão, ao formar e transformar consciências, estimular o posicionamento do 

indivíduo na sociedade e fomentar o conhecimento da diversidade.  

 

O Serviço Social do Comércio SESC (2010, 2016), por meio do seu Departamento 

Nacional, elaborou os relatórios sobre as Diretrizes para o Quinquênio 2016/2020 e 

as Diretrizes Gerais de Ação do Sesc (2010). No âmbito regional, criou o Programa 

de Trabalho 2016 (Sesc – Departamento Regional Minas Gerais, 2015). Todos estes 

instrumentos visavam fortalecer o turismo social e favorecer a acessibilidade ao 

turismo em diferentes segmentos. Podem-se ainda, relacionar outros objetivos 

como: fomentar os destinos onde há unidades de hospedagem Sesc promotoras do 

turismo social; estabelecer parcerias com instituições de caráter social, no intuito de 

diversificar os destinos oferecidos; promover o turismo sustentável e estimular o 

desenvolvimento econômico, cultural e social dos destinos nacionais, valorizando a 

preservação da identidade cultural das comunidades visitadas; atrair turistas de 

outros estados e paiíses, movimentando a cadeia produtiva do turismo em Minas 

Gerais; atender prioritariamente o trabalhador do comércio de bens, serviços e 

turismo (comerciário); oferecer atividades específicas para o atendimento do 

comerciário de baixa renda; garantir a qualidade e o caráter socioeducativo das 

atividades; promover o intercâmbio cultural entre regiões, e até mesmo, dentro de 

Minas Gerais entre unidades mineiras; e integrar suas atividades aos demais 

programas (Sesc, 2015).  

 

Nesse cenário, iniciativas que pretendam democratizar as oportunidades de acesso 

a essas formas particulares de fruição do lazer, tal como o turismo, devem ser 

analisadas de maneira crítica, uma vez que as ações governamentais brasileiras 

nesse setor são escassas e ineficientes quando se trata do ponto de vista social. 

(Cheibub, 2012, p. 2) ressalta que “o Ministério do Turismo tem liberado 

recentemente uma considerável quantidade de recursos para a organização do 

turismo no Brasil, mas a forma de endereçamento dessas iniciativas visa sempre 

associações empresariais ou outros segmentos patronais”. Ou seja, o principal 

usuário que deveria usufruir das benesses do crescimento dessa economia, bem 

como das ações públicas para com ele, acaba ficando à margem desse processo. 
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Sua participação figura apenas como a de “atores coadjuvantes” ou como mão de 

obra precarizada (Cheibub, 2012).  

 
Antes, o turista planejava sua viagem dentro de uma agência, com poucas fontes de 

informação disponíveis sobre o destino, as atividades ofertadas e as possíveis 

formas de realizar, como, meios de transporte e hospedagem. Havia um número 

reduzido de provedores de viagem, companhias aéreas, hotéis e operadoras. O 

custo elevado das passagens aéreas e dos meios de hospedagem inseria apenas o 

turista de alto poder aquisitivo, representados por uma pequena parcela da 

sociedade composta por adultos e famílias completas.  

 

Atualmente, com preços razoáveis, devido à crescente oferta e à concorrência, os 

turistas das diversas classes sociais, compostas principalmente por jovens (a partir 

de 16 anos), adultos e idosos, se beneficiaram com a possibilidade de compra de 

pacotes via cartões de crédito e do parcelamento das viagens. Com o advento da 

internet, nem sempre os consumidores precisam ir às agências, visto que há uma 

divulgação massiva de informações de muitos pacotes turísticos online. 

 

As constantes mudanças de comportamento do consumidor vêm sendo percebidas 

na comercialização de pacotes de turismo, diante da evolução tecnológica, que 

facilitou ao consumidor obter todo tipo de informação a respeito de produtos e 

serviços, tendo um poder de escolha cada vez maior, além de outras facilidades na 

hora da compra e busca por informações completas e detalhadas do que está sendo 

comprado. 

 

Segundo dados do Sebrae (2014), a empresa Amadeus realizou uma pesquisa com 

43 mil turistas que viajam a lazer pelo menos três vezes por ano de seis diferentes 

países (metade de países desenvolvidos e metade de países emergentes). Os 

resultados apontaram um novo perfil de consumidores, caracterizados pelo uso da 

internet para a busca por viagens: 53% utilizam sites de buscas, como Google, 

Yahoo e Bing, para a decisão do destino; 47% utilizam sites de agências de viagem 

on-line; 47% buscam sites de provedores de viagens (operadoras, hotéis, 

companhias aéreas); e 15% entram em contato via telefone com hotéis e 

companhias aéreas. Importante ressaltar que 31% dos turistas já sabem o destino 
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para onde querem viajar ao começar um planejamento de viagem, ao passo que 

69% levam cerca de 30 (trinta) dias para decidir, apesar de o tempo médio de 

demora entre o planejamento de uma nova viagem e o dia do embarque ser de 95 

dias. 

 

São características do administrador de empresas o senso de oportunidade e o tema 

“turismo social”, atrelado com as experiências de pacotes já comercializados isso 

facilita o entendimento sobre os serviços que levam as pessoas a decidir quanto a 

esse tipo de turismo, apoiados pelos meios oferecidos para tal experimentação. 

 

Evidentemente, o desenvolvimento de estratégias que possam garantir uma 

influência relevante no setor, pela característica intangível desse serviço no Sesc, 

faz com que a tangibilidade seja transferida para seus clientes, pela confiança dada 

a essa atividade, se tornando-se uma ponte para novos estudos que tenham a 

mesma vertente de pesquisa.  

 

O turismo no Brasil vem passando por um processo de expansão nos últimos anos, 

a partir do processo de decisão de compra de pacotes de viagens. A principal etapa 

do comportamento do consumidor prende-se à ideia de que o turismo social é 

chamado de “turismo para todos”. Este conceito integra os benefícios e faz parte das 

orientações estratégicas e os objetivos do Sesc em todo o Estado de Minas Gerais 

(Sesc, 2015). 

 

Diante do exposto, a seguinte pergunta foi contextualizada: De que forma se 

configura o consumo de pacotes de turismo no Serviço Social do Comércio em 

Minas Gerais? 

 
 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Para responder ao problema de pesquisa proposto, definiu-se o seguinte os 

objetivos geral e específico. 



21 
 

 

 Analisar como se configura o consumo de pacotes de turismo social no 

Serviço Social do Comércio em Minas Gerais. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Quanto aos objetivos específicos, foram definidos para essa dissertação: 

 Identificar as políticas para o turismo social no Sesc em MG . 

 Identificar as estratégias utilizadas pelo Sesc em MG  para comercializar seus 

pacotes de turismo social. 

 Identificar de que forma os clientes buscam informações e/ou são informados 

sobre os pacotes de turismo. 

 Identificar os motivos para escolha dos pacotes e seus atributos para compra. 

 Identificar os fatores influenciadores para compra dos pacotes e o grau de 

satisfação dos clientes. 

 

1.3 Justificativa 

 

Muitos são os estudos que analisam o comportamento do consumidor, mas ainda se 

faz necessário entender melhor os processos utilizados pelos consumidores durante 

a etapa da compra. Conhecer tal comportamento é útil para as organizações que 

buscam o desenvolvimento e a manutenção de uma orientação de marketing. 

(Lovelock & Wirtz, 2006, p. 27) esclarecem que “entender o comportamento do 

consumidor está no coração do marketing”, eles corroboram com importância do 

estudo do comportamento do consumidor.  

 

Blackwell, Miniard & Engel (2009) complementam que o assunto é importante, por 

abordar a maneira como as pessoas agem em relação a suas necessidades e 

desejos. Esta pesquisa justifica-se, em primeiro lugar, em razão das atividades que o 

pesquisador realiza no Sesc como gerente regional de unidades operacionais em 

Minas Gerais, em que o turismo social é um produto que vai ao encontro da missão 

do setor em estudo.  

 
Entender melhor o comportamento de compra de pacotes de viagens é relevante, no 

sentido de que a política de turismo social do Sesc em Minas Gerais apresenta as 
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orientações estratégicas e os objetivos desta instituição em todo o estado.  

 

Para os estudiosos de gestão de turismo, esta pesquisa pode ser vista como uma 

forma de maximizar as informações sobre o comportamento de compra de pacotes 

de viagens, ao apresentar de forma assertiva a necessidade dos consumidores 

desse produto.  

 

Reportagem da agência Estado intitulada “Classe C dá fôlego ao crescimento do 

setor de turismo” (Brasil, 2009, p, 1) apresenta o fato de que “a classe média 

emergente no mercado de turismo foi um dos sustentáculos do setor em 2009 para o 

crescimento da indústria turística em 2010. As viagens puderam ser encaixadas nos 

orçamentos familiares, “graças à recuperação econômica, ao aumento da confiança 

do consumidor e ao dólar baixo”, barateando os pacotes turísticos, e, sobretudo, às 

facilidades de financiamento, que se estenderam até em 48 prestações na compra 

de passagens aéreas. Conclui a reportagem citada: “Nos próximos dez anos, 50 

milhões de brasileiros que nunca viajaram serão incorporados ao mercado de 

turismo” (praticamente um quarto da população brasileira incorporou o novo sonho 

de viajar com a família). 

 

Estudo realizado pelo Ministério do Turismo Brasileiro identificou que 291 regiões 

turísticas, com 1.175 municípios, formam o Mapa do Turismo Brasileiro. Com o 

intuito de melhor as necessidades de cada região do Mapa, de acordo com sua 

realidade, o MTur categorizou os municípios com base em seu desempenho na 

economia do turismo. O Mapa do Turismo Brasileiro elenca mais de 2 mil municípios 

turísticos. São cidades com alta capacidade de receber visitantes nacionais e 

internacionais e, principalmente, que têm sua economia movimentada pela atividade 

turística. “O turismo no Brasil vive um momento único, com a bem-sucedida 

realização dos diversos eventos internacionais nos últimos anos. Melhoramos a 

imagem do país e, junto com a Embratur e com o apoio do Congresso Nacional, 

podemos inserir definitivamente o Brasil no mercado turístico internacional” (MTur, 

2010). 

 

O turismo social difere de outras práticas do tradicional turismo comercial ao 

possibilitar a vivência cultural (e sustentável). Envolve, essencialmente, o 
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deslocamento e a busca por ritmos, estilos de vida e paisagens diferentes, dando 

oportunidades, principalmente, às minorias sociais e possibilitando o acesso 

democrático a serviços, equipamentos e experiências turísticas.  

 

Para a administração de empresa no setor de turismo social, a importância da 

prática de planejamento e de orientação do uso dos recursos tecnológicos, físicos, 

humanos e financeiros para encontrar soluções e inovações que possam minimizar 

problemas das organizações está em cada conhecimento que possa auxiliar 

profissionais dessa área. Portanto, falar desse tema é contribuir para o incremento 

do conhecimento em processos educacionais. 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos,onde incluindo esta introdução, 

que trata do tema da pesquisa, da problematização que deu a origem dos objetivos 

(geral e específicos), da justificativa, da estrutura do trabalho.  

 

No segundo capítulo  desenvove-se o referencial teórico apresentando-se o aporte 

literário para o estudo que descreve um panorama sobre o comportamento do 

consumidor e o turismo social.  

 

No terceiro capítulo descreve-se a metodologia utilizada, em consonância com as 

teorias apresentadas pelos autores no referencial teórico, utilizando as técnicas de 

pesquisa qualitiva e pesquisa documental.  

 

No quarto capítulo procede-se à analise de resultados com base na apuração dos 

resultadados das pesquisas e nos comparativos com documentos pesquisados no 

acerco da entidade. No quinto capítulo formulam-se as considerações finais, com 

apresentação das limitações da pesquisa, de forma consultiva, que é o objetivo do 

curso Mestrado Profissional em Administração da FPL Educacional. As referencias e 

o apêndices completam o conteúdo desta dissertação. 
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2 Referencial teórico 

 

O propósito deste capítulo foi estabelecer um panorama sobre o comportamento do 

consumidor: introdução ao estudo do comportamento do consumidor; o processo de 

decisão de  consumo e fatores influenciadores, descrever sobre o Turismo Social de 

forma geral desde o seu conceito e surgimento no mundo e mais especificamente, o 

Turismo social no Sesc MG. Apresenta os atributos dos pacotes de turismo social do 

Sesc em todos os âmbitos. 

 

2.1 Comportamento do consumidor 

 

O estudo sobre o comportamento do consumidor é recente, mesmo com uma antiga 

origem intelectual. Os primeiros documentos foram escritos na década de 1960, 

mais precisamente em 1968, por meio da influência de escritores como (Ferber, 

1958), (Katona, 1960), (Howard, 1963), (Solomon, 2002), (Engel, Blackwell & 

Miniard, 2000), visavam identificar as variáveis que cercam o comportamento do 

consumidor (Mowen & Minor, 2003). 

 

O funcionamento do consumo é a chave interpretativa para a compreensão das 

principais questões econômicas, culturais e políticas da Modernidade e a busca de 

controle dos mercados, característica inerente à produção capitalista industrial, por 

da “criação de necessidades e de modos específicos de satisfação” levou à 

formação de uma “cultura do consumo”. Segundo (Fontenelle, 2014, p. 1), o uso dos 

objetos, assim como dos valores, desejos e ilusões de uma época, a realização pelo 

consumo.  

 

A cultura do consumo, portanto, é a cultura do capitalismo. A área do 

Comportamento do Consumidor desenvolveu-se como uma estrutura híbrida (Giglio, 

2002), com base em disciplinas científicas, como Sociologia (o estudo dos grupos), 

Psicologia (o estudo do indivíduo e de como ele age em grupo), Antropologia (a 

influência da sociedade no indivíduo) e Economia (indivíduos que agem como seres 

racionais) (Schiffman & Kanuk, 2000). 

 

  



25 
 

Para (Jeunon, 2005), a explicação ou dos antecedentes ou fatores influenciadores 

que levam à vontade e decisão por consumir algo é uma das questões centrais do 

estudo do comportamento do consumidor. Estes estudos têm procurado 

compreender, principalmente, como o consumidor adquire informações, processa, 

avalia e decide. Isso porque o comportamento do consumidor é visto como um 

processo de tomada de decisão influenciado por um conjunto de variáveis externas 

e internas.  

 

 (Fontenelle, 2014, p. 1) averte que é necessário incentivar o comsumo consciente 

saudável, sustentável e solidário, entre outros, que parece denotar um consumo 

redentor, que se propõe a ajudar a consertar aquilo que ele mesmo provocou. O 

consumo se apresenta com uma lógica desigual e combinada, mesmo que uma 

abordagem sociocultural do consumo no Brasil esteja em estudo, visto que uma 

“nova classe”, caracterizada como “classe C”, ou como “nova classe média”, vem 

tenho maior acesso ao consumo, na medida em que também alterou a dinâmica de 

funcionamento do mercado de crédito para consumo, o chamado “boom de crédito”.  

 

Segundo (Gonzalez, 2016, p. 1) “os bancos atuaram agressivamente na expansão 

dos empréstimos consignados (modalidade de crédito à pessoa física com 

pagamento indireto, deduzido de salários e aposentadorias)”, tendo como parceiros 

redes varejistas para viabilizar a emissão de cartões de crédito em lojas. 

 

Se todo ser vivo consome, os termos consumo e consumidor (Santi, 2015, p. 1) hoje, 

nomeiam a forma de organização social, como na expressão sociedade de 

consumo. Consumir deriva do latim consumere, ou seja: “usar tudo, gastar, esgotar, 

destruir”. Os valores que orientam o consumo na vida após o século XX 

transformaram a identidade dos cidadãos em consumidores.  

 

A área de estudo do consumidor originou-se a partir dos conceitos de marketing. Por 

ser um campo de estudo que inicialmente não continha um corpo de pesquisa 

próprio, os primeiros conceitos utilizados pelos teóricos foram desenvolvidos a partir 

de outras áreas científicas. A Psicologia, com o estudo dos indivíduos, a Sociologia, 

com o estudo dos grupos, a Psicologia Social, com o estudo do indivíduo e suas 

atitudes dentro de um grupo, a Antropologia, com o estudo da influência da 
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sociedade sobre o indivíduo, e a Economia serviram de base para explicar essa 

nova teoria desenvolvida a partir do marketing (Oliveira, 2007 & Rossini, 2013).  

 

As motivações que levam o consumidor a atitude de compra são pesquisadas desde 

a década de 1970. São avaliadas por diversas ciências tais como: Economia, 

Sociologia, Antropologia, Psicologia, Administração, Filosofia, Direito e 

Comunicação. O conceito de consumo está ligado aos termos economia de escala, 

modo de produção, modelagem de negócios, economia da produção, produção 

excedente e sociedade de consumo, que geram o desejo, a motivação e a 

efetivação da compra de produtos ou serviços, entendendo-se, ainda, a visão da 

cultura dos indivíduos (Oliveira, 2007). 

 

A dinâmica de decisão de compra é contínua e infinitamente variável. Parece que o 

comportamento do consumidor é uma ciência aplicada que utiliza conhecimento de: 

Economia, Psicologia, Antropologia, Sociologia, Estatística, Mercadologia, dentre 

outras disciplinas. Essa multidisciplinaridade para o marketing envolve as diferenças 

individuais, as influências ambientais e os fatores psicológicos sobre o 

comportamento do consumidor. Assim é importante que as empresas entendam a 

necessidade de fidelizar os clientes já conquistados (Karsaklian, 2008).  

 

O comportamento do consumidor foca no modo como este toma decisões para 

utilizar seus recursos disponíveis, tais como: tempo, dinheiro e esforço em itens 

relativos ao ato de consumir (Oliveira, 2007 & Rossini, 2013). Esses atos de 

consumo podem incluir o que eles compram, por que, quando, onde, com que 

frequência e quantas vezes usam. Este processo inclui também o pós-compra, 

futuras compras e o descarte dos produtos que compraram. 

 

De acordo com os atores, os indivíduos são únicos. Entretanto, um dos fatores mais 

importantes sobre eles é que, apesar de suas diferenças, todos são consumidores. 

Estes, por sua vez, necessitam regularmente de alimentos, roupas, abrigo, 

transporte, educação, lazer, serviços e, até, ideias. Assim, estes aspectos acabam 

sendo o papel de consumidor, que é vital para a economia mundial, pois afeta a 

demanda e a distribuição de recursos das empresas. 
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O sucesso de qualquer negócio está baseado em tudo o que puderem descobrir 

sobre seus consumidores (Oliveira, 2007 & Rossini, 2013). Informações sobre o que 

desejam, o que pensam, como trabalham e como usufruem do seu tempo de lazer 

devem ser pesquisadas (Hernandez, Estrada & Torres, 2013). É preciso conhecer as 

influências grupais e pessoais que afetam a decisão do consumidor. 

 

O comportamento do consumidor compreende as atividades envolvidas na 

obtenção, consumo e descarte de produtos e serviços, incluindo o processo de 

decisão que precede e segue essa ações. Envolve as atividades mentais, físicas e 

sociais realizadas pelos consumidores que resultam em ações e decisões de pagar, 

comprar e usar serviços/produtos, assim como desfazer-se, conforme a situação. 

Também pode ser entendido como o estudo das unidades compradoras e dos 

processos de troca envolvidos na aquisição, no consumo e na disposição de 

mercadorias, serviços, experiências e ideias. Nesse caso as empresas, 

organizações e entidades são as unidades compradoras e consumidor é o indivíduo 

ou grupo que desfruta dessas ofertas (Oliveira, 2007 & Rossini, 2013). 

 

O estudo de indivíduos, grupos ou organizações e do processo que usam para 

selecionar, obter, usar e dispor de produtos, serviços, experiências ou ideias para 

satisfazer necessidades e desejos levou a Associação Americana de Marketing 

(AMA) a definir comportamento do consumidor como a “interação dinâmica entre 

afeto e cognição, comportamento e ambiente por meio da qual os seres humanos 

conduzem na vida atitudes relacionadas à troca”.  

 

Pode-se concluir que o comportamento do consumidor envolve os sentimentos, 

pensamentos e atitudes dos consumidores diante do processo da compra. Ou seja, 

seria toda a dinâmica que envolve as pessoas nas interações e trocas de produtos 

ou serviços. O fato de que o comportamento do consumidor é dinâmico, pois o 

ambiente está em constante mudança, é importante, visto que o que pode funcionar 

hoje pode não funcionar amanhã. 
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2.2 Processo de decisão de compra 

 

A comparação entre o comportamento do consumidor com um iceberg revela que 

estudar as influências submersas no comportamento do consumidor é fundamental, 

pois é nesta parte que estão envolvidos os principais fatores de influência da compra 

de um produto e que se concentram as crenças, os reais valores, o psicológico e os 

sentimentos mais profundos que impulsionam à compra (Schinaider et al., 2016, p. 

154). 

 

O comportamento do consumidor pode ser entendido como o estudo das unidades 

compradoras e dos processos de troca envolvidos na aquisição, consumo e 

disposição de mercadorias, serviços, experiências e ideias (Higuchi & Vieira, 2012) 

 

Alerta (Assis, 2011), sobre a expectativa que o consumidor traz consigo toda vez que 

procura uma empresa, o que seria a troca que ele procura por meio da necessidade 

de um serviço ou produto. Assim, a experiência que ele tem c pode determinar a 

fidelidade e a tendência de comprar novamente, sem levá-lo a um concorrente. Daí 

a necessidade de reconhecer o processo de gerir a gestão de relacionamento com o 

cliente (Greenberg, 2001). 

 

Atualmente, as empresas têm interesse em entender cada tipo de consumo. Se 

forem capazes, de passar de uma orientação de vendas para uma orientação de 

marketing, poderão ter um desempenho melhor que o das rivais.  

 

A essência de uma orientação de marketing bem concebida prende-se ao forte 

relacionamento com os clientes (Hernandez, Estrada & Torres, 2013). Os 

profissionais de marketing devem se conectar com os clientes, informá-los, engajá-

los e, talvez, até fazer com que participem ativamente do processo. Empresas 

centradas nos clientes conseguem desenvolver relacionamentos, e não apenas 

produtos. São hábeis em engenharia de mercados, e não apenas em engenharias 

de produtos. 

De acordo com (Jeunon, 2005), as disciplinas que mais contribuem para o 

entendimento do comportamento do consumidor são: Psicologia, com o estudo do 

comportamento e dos processos mentais dos indivíduos; Sociologia, com o estudo 
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do comportamento dos indivíduos nos grupos; Psicologia Social, que integra as duas 

disciplinas anteriores com o estudo de como os indivíduos influenciam e são 

influenciados pelos grupos; Economia, com o estudo da produção, trocas e consumo 

de bens e serviços; e Antropologia, com o estudo da relação indivíduo/cultura. Cada 

uma dessas áreas buscou investigar diferentes aspectos do comportamento do 

consumidor, que podem ser agrupados em dois níveis de análise ou agregação: um 

micro e outro macro.  

 

A primeira perspectiva envolve a compreensão do comportamento do consumidor 

individual, para fins de auxiliar empresas na realização de seus objetivos, como 

propaganda e desenvolvimento de produtos dentre outros. 

 

Na perspectiva macro se investiga como os consumidores em sistemas de mercado 

baseados em escolha individual coletivamente influenciam as condições econômicas 

e sociais, como o que será produzido, para quem é, e quais recursos serão 

utilizados. 

 

Na análise das decisões de compra, é cada vez mais importante a consideração 

explícita de aspectos pessoais (motivações hedônicas) e de outros relacionados às 

circunstancias da compra. De maneira geral, os modelos de análise que emergem 

da convergência destes dois parâmetros oferecem duas perspectivas para a 

observação do comportamento de compra. 

 

Um dos pontos cruciais do comportamento do consumidor envolve as sensações 

particulares das experiências durante o consumo. Elas acontecem de várias 

maneiras e podem ser positivas, negativas ou de reforço. De acordo com os autores, 

quando positivas, o consumidor recebe algum resultado positivo pelo uso do 

produto; quando negativas, o consumo permite que o consumidor evite resultados 

negativos. É certo que o consumidor irá preferir comprar e utilizar um produto que 

apresente um reforço positivo, pois assim as sensações de consumo serão 

satisfatórias. Algumas vezes, essas sensações atingem proporções muito 

significativas; outras, são de pouca intensidade e importância (Oliveira, 2007 & 

Rossini, 2013).  
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A imagem de um produto está ligada ao conjunto de sensações, crenças e juízos 

sobre os componentes do produto, o que inclui também os complementares, que 

são os serviços e garantias que o cercam (Ferreira, 2010). Muitas vezes, a 

estratégia de um produto pode ser enfraquecida ou fortalecida com base na 

existência ou ausência de serviços e garantias que o produtor ofereça ao 

consumidor (Claro, 2016). Embora possam variar de acordo com o produto, 

consumidor ou situações, existem cinco critérios de avaliação: desempenho, 

características, confiabilidade, conformidade e durabilidade.  

 

Os consumidores têm muitas opções de compra. Por isso é importante compreender 

como eles respondem aos diferentes atributos, por exemplo: embalagens, marcas e 

preços. Um dos pontos de partida para se ter essa compreensão é o modelo de 

estímulo-resposta do comportamento do consumidor. Os estímulos de marketing 

consistem em quatro Ps – produto, preço, praça e promoção. As empresas precisam 

compreender como o comportamento de compra do consumidor é afetado por suas 

características específicas e seu processo pessoal de decisão.  

 

Antes de fazer a compra, os consumidores passam por um processo de decisão, 

que consiste em: reconhecimento da necessidade, busca de informação, avaliação 

de alternativas, decisão de compra e comportamento pós-compra. A tarefa do 

profissional de marketing é compreender o comportamento do comprador em cada 

estágio e as influências que se operam para poder desenvolver programas 

significativos e eficientes para o mercado-alvo (Hernandez, Estrada & Torres, 2013). 

 

A grande gama de informações disponíveis fez com que os consumidores ficassem 

mais conscientes e exigentes (Ferreira, 2010). Satisfazer as necessidades desses 

só será possível a partir do momento em que a empresa tentar compreender o 

comportamento do consumidor enquanto pessoa, grupo e, ainda, como eles 

seleciona, compra, usa e descarta os produtos, serviços, ideias ou experiências para 

satisfazerem suas necessidades (Claro, 2016). 

 

 

O mercado apresenta uma infinidade de variações de produtos, cada vez mais 

similares entre si. Com isso, as inúmeras opções oferecidas faz com que o 
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consumidor se torne cada vez menos fiel às tradicionais marcas. Pensar em como 

envolver estrategicamente esses consumidores para adquirir um produto torna-se 

viável a partir do momento em que se entende por que as pessoas compram certos 

produtos ou marcas.  

 

Pode parecer simples, mas faz-se necessário que as organizações atentem ao fato 

de que o consumidor, diante de uma situação de compra, age sob efeito de uma 

série de influências de ordem interna ou externa. Entre os fatores internos estão 

incluídas algumas questões que envolvem a estrutura psicológica do indivíduo, sua 

formação passada e expectativas futuras. Em relação às influências externas, o ser 

humano é afetado de acordo com o ambiente em que vive, incorporando-as em seu 

comportamento. Em vista disso, a valorização do produto surge como elemento 

exclusivo de diferenciação entre as mercadorias. Decidir que marca comprar, usar, 

onde e como comprar envolve um aspecto vivido no cotidiano por qualquer pessoa 

(Barone, Miyazaki & Taylor, 2004).  

 

Estudos sobre marcas revelam a força do conteúdo gerado por especialistas 

(influenciadores) e apontam que os especialistas são importantes no início do ciclo 

de compra (Munoz & Kumar, 2004). Conteúdo com marcas também se torna mais 

poderoso à medida que os consumidores entram no ciclo de vendas. Enquanto o 

conteúdo especializado é sempre preferido, provavelmente, por sua neutralidade, 

pois quando os consumidores ficam prestes a comprar, eles tendem a atribuiir maior 

confiança a uma mensagem associada a uma marca (Mansour, 2015).  

 

A recomendação é que as marcas implementam uma estratégia de conteúdo 

misturado para melhor servir às necessidades de informações dos consumidores 

(Munoz & Kumar, 2004; Fan, 2005). Concomitantemente, a melhor abordagem é 

começar com conteúdo confiável de especialistas terceirizados, de modo a 

estabelecer a fundação da confiança com os consumidores. Uma vez estabelecida a 

confiança, o conteúdo com marcas é utilizado para conectar, aproximar e encorajar 

ainda mais os consumidores a gerar reviews de usuários, consequentemente, 

utilizando continuamente mais conteúdo confiável (Mansour, 2015). Clientes, hoje 

em dia, são cinco vezes mais dependentes de conteúdo digital do que eram cinco 

anos atrás no que diz respeito a pesquisar e tomar uma decisão de compra 
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(Brandão, 2016). A jornada do comprador mudou, uma vez que faz mais que a 

própria pesquisa, relacionandocom mais conteúdo, para ajudar na tomada de 

decisão (Dawkins, 2004; Higuchi & Vieira, 2012) 

 

O principal objetivo do marketing é analisar tanto o consumidor quanto os pontos 

fortes e fracos de uma empresa e dos concorrentes.  

 

Perner ( 2016) exemplifica: 

 

Suponha, por exemplo, que fazer um produto destinado a consumidores mais 
velhos, um segmento crescente. Uma empresa concorrente que tem como 
alvo os bebês, um mercado em retração, é provável que considerar o 
reposicionamento em direção ao nosso mercado. Para avaliar a ameaça 
potencial de uma empresa concorrente, precisamos examinar seus ativos 
(por exemplo, tecnologia, patentes, conhecimento do mercado, a consciência 
de suas marcas) contra as pressões que enfrenta no mercado. Finalmente, é 
preciso avaliar as condições (o ambiente de marketing). Por exemplo, embora 
possamos ter desenvolvido um produto que oferece grande apelo para os 
consumidores, a recessão pode reduzir a demanda de forma dramática 
(Perner, 2016, p. 1). 

 

A pesquisa de mercado torna-se necessária para garantir que o que se produz está 

de acordo com que os consumidores querem.  

 

O consumidor tornou-se um cidadão muito bem informado, exigente e com 

incontáveis opções de compra em de uma economia globalizada. Isso aconteceu de 

forma muito rápida. A abertura das importações no Brasil remonta ao início dos anos 

de 1990. “E o boom da Internet nos atingiu a menos de uma década. Todo mundo 

tem acesso a praticamente tudo, o tempo inteiro, em qualquer lugar” (Assis, 2011). 

 
O consumidor sempre foi visto como o indivíduo limitado às 
suas necessidades e motivações rapidamente satisfeitas com a 
compra de bens e/ou serviços. Assim, podemos concluir que o 
consumidor off-line era um indivíduo inativo que não procurava 
nem conhecia o produto que comprava, sendo caracterizado 
pela sua constante passividade em relação aos produtos e 
comunicação existentes (Barata, 2011, p. 3). 

 

A plataforma de recursos online, ou de recursos-chave, será o meio utilizado para 

apresentar o serviço e/ou produto à empresa. No caso de negócios on-line (sites, 
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por exemplo), a plataforma pode ser o próprio servidor ou, mesmo, estar associada 

a páginas nas redes sociais. Outro bloco que pode ser associado a este esquema de 

Anderson (2006) são as atividades-chave. Por vez, esta estará relacionada com a 

manutenção da própria plataforma e, ao mesmo tempo, com a aquisição de novos 

conteúdos de nicho. Cita-e o seguinte exemplo para tornar mais claro o 

entendimento desta etapa: um site, com página na internet, irá manter essa 

plataforma a partir da publicação de conteúdo (Barata, 2011). Esses conteúdos, por 

vezes, serão comentados e ou partilhados. Ao visualizar os conteúdos e partilhas, 

eles podem ser fontes para a recolha e/ou a produção de novos conteúdos que farão 

sentido para aquele nicho (Anderson, 2006; Osterwalter & Pigneur, 2011).  

 

A empresa deve oferecer um “leque de produtos de reduzida audiência”, reforça 

Anderson (2006), como forma de adquirir, de forma agregada, grande audiência. 

Uma proposta interessante e inerente a este tipo de negócio é a possibilidade de 

utilização de conteúdos produzidos pelos próprios utilizadores. Isso reflete na 

questão de cocriação de uma nova sociedade colaborativa. Agregada a esta 

realidade, há a necessidade de muitos. Na figura 1, apresenta a seguinte linha do 

tempo sobre a evolução dos recursos e a quantidade de informação apresentada ao 

consumidor. 

 

 

Figura 1 

 Idade da abundância alternativa, adaptada de (Osterwalder & Pigneur, 2011) 
Fonte: Osterwalder, A.; Pigneur, Y.(2011). Business Model Canvas – Inovação em Modelos de 
Negócios. Um Manual para Visionários, Inovadores e Revolucionários. Rio de Janeiro: Alta Books. 

 

Observam-se na Figura 1 a preocupação e a necessidade de concretizar alguma 

estratégia de marketing. De acordo com o acúmulo de informações, surge a 

necessidade da existência de novas perspectivas, que em, (Philip Kotler, 2010), 

Idade da abundância informativa 

Linha do tempo Presente/futuro pós modernidade 

Recursos estratégicos Comunicação flexível; Conectividade; Redes 
de comunicação interativas; Modelo cauda longa 

Recursos de 
transformação 

Inovação; Aumento da tecnologia; Programas 
disponíveis na rede 

Quantidade de informação Inesgotável 
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apresentam-se como as forças e seus respectivos pilares.  

 

Essas informações são necessárias para que seja possível entender como as 

empresas passam a ver o consumidor e seu comportamento diante do mercado. É 

preciso entender que não são apenas suas necessidades que o conduzem a 

comportamento “positivos” de compras, mas sim um espírito repleto de novos 

valores que os fazem inclinar em uma direção do consumo. 

 

Tanto no mercado de consumo como no de negócios pode-se considerar que o 

papel que uma pessoa assume na decisão de compra exige a participação direta 

(relacionando-se diretamente com o processo de escolha, compra e consumo ou 

uso) ou participação indireta (em que pontos de vista ou especificações podem 

influenciar a seleção dos produtos) (Nascimento & Tobias, 2008).  

 

Considerando esses dois tipos de participação, essas especializações apresentando 

os cinco papéis individuais do cliente em compras familiares: 

 

 Iniciador: a pessoa que pensa sobre a compra de um produto ou 

serviço e busca informações para auxiliar a decisão. 

 Influenciador: a pessoa cujas opiniões são relevantes para os critérios 

de avaliação utilizados no processo de decisão. 

 Decisor: a pessoa que decide como alocar o dinheiro da família. 

 Comprador: a pessoa que realiza a compra. 

 Usuário: a pessoa que usa o produto ou serviço. 

 

Assim, será possível avaliar o impacto relativo de uma série de fatores que 

infuenciam a escolha do consumidor, assunto é apresentado a seguir. 

 

2.3 Fatores influenciadores 

 

Não basta saber o que, onde, como, quanto, quando e por que os consumidores 

compram. O desafio é desvendar os motivos que baseiam o comportamento de 

compra desses consumidores. Pode-se dizer que não é fácil obter esta resposta, 

uma vez que ela está inserida em suas mentes, apesar de, muitas vezes, expressar-
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se em seus comportamentos. Com o intuito de entender melhor o comportamento do 

consumidor, existe uma questão fundamental a ser considerada: “Que tipo de 

influência recebem os consumidores?”.  

 

A literatura sobre comportamento do consumidor apresenta várias abordagens, das 

quais os seguintes fatores são tema de estudo: 

 

2.3.1 Influências individuais  

 

Processo psicológico que afeta os indivíduos envolvidos na aquisição, consumo e 

disposição dos bens. O estudo dos consumidores ajuda as empresas e as 

organizações a melhorar suas estratégias de marketing a partir da compreensão da 

Psicologia (Kacen, 2002; Pham, 2013). 

 

 A psicologia de como os consumidores pensam e sentem, a razão e a 

escolha entre diferentes alternativas (por exemplo, marcas, produtos e 

retalhistas). 

 A psicologia de como o consumidor é influenciado pelo seu ambiente 

(por exemplo, cultura, família, sinais e meios). 

 O comportamento dos consumidores enquanto compram ou fazem 

outras decisões de marketing. 

 As limitações do conhecimento ou de informação para o consumidor 

processar habilidades e influenciar as decisões e os resultados de 

marketing. 

 Como as estratégias de motivação do consumidor e de decisão diferem 

entre os produtos em seu grau de importância ou interesse. 

 Como os comerciantes podem adaptar e melhorar suas campanhas de 

marketing e estratégias de marketing para atingir de forma mais eficaz 

o consumidor. 

 

Faz-se necessário, portanto, compreender como os consumidores respondem aos 

esforços de marketing, por exemplo diferentes características, preços e apelos 

publicitários dos produtos, para que se obtenham vantagens competitivas sobre a 

concorrência. Essa compreensão inicia-se com o entendimento do modelo de 
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estímulo e resposta do comportamento do comprador, que consistem nos 4 Ps: 

Produto, Preço, Praça e Promoção. “Nenhuma outra variável é tão importante para 

entender o que as pessoas compram quanto o dinheiro”, destacam (Engel, Blackwell 

& Miniard, 2000, p. 192). 

 

Segundo os autores, as relações entre a renda e a despesa do consumidor 

tornaram-se popularizadas como As “Leis de Consumo de Engel”, que contêm 

relações entre a renda da família e a proporção gasta com moradia, roupas, comida 

e outros itens como educação, saúde e lazer. 

 

Os outros estímulos são as principais forças e acontecimentos nos ambientes 

econômico, tecnológico, político e cultural do comprador. Todos esses elementos 

penetram na “caixa-preta” do consumidor, onde são transformados em um conjunto 

de respostas observáveis: escolha do produto, escolha da marca, escolha do 

revendedor, frequência de compra e volume de compra. 

 

A mudança de comportamento e de atitudes ainda é um importante dado para o 

consumo. Para encorajar um consumidor a formar uma opinião favorável sobre um 

produto, é necessário conseguir chamar sua atenção, o que é um processo 

complexo. Quando-se fala de mudança de opinião, é ainda mais difícil, pois existem 

interferências geradas por opiniões préexistentes. Portanto, a opinião sobre um 

produto ou serviço vai depender muito do processamento da informação, que é a 

primeira fase do processo psicológico (Menezes, 2010). 

 

Existem dois caminhos para a formação de opiniões: por meio de informações 

relevantes, processo denominado “central”; ou por meio de informações irrelevantes, 

sob desconsideração das informações relevantes, processo denominado “periférico”. 

 

Diante das explicações acima, o consumidor com base em seus papéis de compra, 

é chamado de: 

 

 Usuário: consome ou usa o produto e recebe os benefícios do serviço. 

 Pagador: financia a compra. 

 Comprador: participa da compra. 
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Aa figura 2 , apoiada no modelo de (Kotler & Armstrong, 2003 p. 119), permite 

obervar que os fatores influenciadores no processo de compras são as 

caracteristicas culturais, sociais, pessoais e psicológicas. 

 

 

Figura 2 
Fatores influenciadores de consumo de (Kotler & Armstrong, 2003) 
Fonte: kotler, P.; Armstrong, G. (2003 p. 19). Princípios de marketing. 9 ed. São Paulo. Prentice Hall. 

 

Observou-se que os fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos podem não 

ser passíveis de controle, mas devem ser levados em consideração quando se 

busca compreender o comportamento do consumidor (Kotler & Armstrong, 2003). 

 

2.3.2 Fatores culturais 

 

Os fatores culturais encontram-se subdivididos em: cultura, subcultura e classe 

social e são considerados como potenciais na influência sobre os consumidores, de 

acordo com (Kotler & Keller, 2006). Os fatores culturais desempenham profunda 

influência no comportamento do consumidor (Secco et al., 2016). O comportamento 

humano é, em grande parte, adquirido, pois, ao crescer em uma sociedade, uma 

criança adquire valores, percepções, desejos e comportamentos iguais ao grupo a 

que pertence (Rocha & Barros, 2016).   
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Cultura – é um conjunto de padrões de comportamento sociais transmitidos pela 

linguagem ou por outros meios. Refere-se, a um conjunto de valores, ideias ou 

símbolos que ajudam os indivíduos a se comunicar, interpretar e avaliar a sociedade. 

Ainda segundo os autores, a cultura pode ser considerada a base da atividade 

humana, determinando as coordenadas para as ações e atividades produtivas da 

sociedade (Rocha, 2016). 

 

A cultura se define como o modo de vida das pessoas, que inclui objetos, ideias e 

valores (Secco et al., 2016). Consiste em uma mistura de organizações legais, 

políticas, religiosas e comerciais. As maneiras de se pensar, comer, vestir e divertir 

são componentes de uma cultura. 

 

Outra definição: cultura é aquilo que compreende a sociedade e os fatores, como 

língua, conhecimento, leis, religiões, hábitos, musica, arte, tecnologia, padrões de 

trabalho e produtos, além de outros aspectos que conferem à sociedade seu 

aspecto diferenciado (Perner, 2016). Compõe-se de crenças e valores que se 

referem aos sentimentos e prioridades dos indivíduos sobre coisas e posses. 

 

A cultura é composta por dois importantes elementos: valores, compartilhados por 

grupos de pessoas, que podem variar entre os indivíduos de uma mesma cultura; e 

normas, são regras de comportamento ditadas pela maioria ou pelo consenso do 

grupo sobre como os indivíduos devem se comportar (Blackwell, Miniard & Engel, 

2009; Oliveira, 2007). 

 

As pessoas adotam os valores que influenciam seu modo de viver na definição do 

que é certo ou errado, no que é importante para elas, como, prazer, honestidade, 

segurança e ambição. Estes valores são transmitidos aos indivíduos por meio das 

relações familiares, das instituições religiosas, das escolas, e atualmente, da mídia 

(Blackwell, Miniard & Engel, 2009). 

 

Explica (Jeunon, 2005, p.3):  

 

Valores são crenças ligadas a emoção, que guiam ações em 
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direção a metas desejáveis. São também representações 
cognitivas agindo como âncoras em definidos lugares, 
resultando em estabilidade e continuidade nos gostos e 
desgostos. Além disso, transcendem objetos e situações. Os 
valores são reconhecidos como universais porque se baseiam 
nas três necessidades básicas do ser humano: necessidades 
dos indivíduos como organismos biológicos, requisitos de ação 
social coordenada e necessidade de sobrevivência e bem-estar 
dos grupos. O que vai distinguir um valor do outro é o tipo de 
motivação que está subjacente a ele (Jeunon, 2005, p. 3). 

 

Os valores e as crenças afetam grande parte das atitudes de um indivíduo. Portanto, 

faz-se necessário conhecer os fatores que influenciam a tomada de decisão dos 

clientes, para que se possam conhecer os hábitos de consumo das pessoas e, desta 

forma, criar ou apresentar produtos que sejam compatíveis com as necessidades 

dos consumidores (Schiffman & Kanuk, 2007). 

 

De acordo com os autores, os valores culturais pressionam o indivíduo, consciente 

ou inconscientement, a agir de tal forma que ele seja aceito pela sociedade.. Os 

valores primários mudam em um ritmo menos dinâmico, tais como, realização, 

sucesso, criatividade e profissionalismo. Os valores secundários mudam mais 

rápido. Neste ponto, incluem-se a ênfase na qualidade de vida, a participação cada 

vez maior da mulher na sociedade e as alterações de atitude em relação ao trabalho 

e ao lazer. 
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A cultura influencia como e por que as pessoas consumem produtos e serviços, bem 

como suas necessidades, sua a avaliação e suas tomadas de decisão. Indivíduos de 

perspectivas culturais distintas podem ver de forma diferente o que é necessário 

para se ter um bom padrão de vida (Pham, 2013).   

 

O fator cultural é que vai determinar os hábitos de consumo de muitos grupos de 

compradores. Assim como os hábitos de consumo dos alemães são diferentes dos 

italianos, os brasileiros também têm suas diferenças. Cada um desses grupos tem 

uma opinião formada sobre o outro. Portanto, é possível considerar que todo grupo 

tem seus valores e conceitos formados de outras culturas (Schwartz & Bardi, 2001).  

 

Subcultura – cada cultura consiste em subculturas menores, as quais fornecem 

identificação mais específica e socialização para seus membros, de acordo com 

(Kotler, 1998, p. 162). As subculturas complementam a ideia a respeito desses 

valores e diferenças culturais.  

 

As subculturas permitem que as organizações segmentem o mercado e produzam 

produtos que atendam às necessidades de determinado grupo de indivíduos que 

possuem algum valor em comum (Schiffman & Kanuk, 2007). 

 

De acordo com os autores, é uma subdivisão da cultura com base em uma 

característica unificadora. Esta característica pode ser o status social, os padrões de 

comportamento, a raça, a religião a idade, ou sexo, dentre outros, ou um grupo 

cultural que possuem crenças, valores e costumes que os diferenciam dos demais 

membros de uma mesma sociedade. Pode-se afirmar, portanto, que a cultura é o 

resultado da somatória das subculturas.  

 

Dentre as grandes categorias de subculturas citam-se: a nacionalidade, religião, 

região geográfica, raça, idade, gênero, ocupação e classe social. Há diferenças, por 

exemplo, entre consumidores do Sul e do Nordeste. Cada um terá hábitos de 

consumo diferentes, característicos de sua região. Essas influências podem ser 

notadas por meio de hábitos alimentares, maneira de se vestir ou estilo de vida.  

 

Cultura é um dos elementos mais importantes para o planejamento de produtos nas 
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estratégias de marketing, pois é um elemento substancial na vida das pessoas em 

sociedade. A falta de sensibilidade na realidade cultural dos consumidores pode 

explicar muitos fracassos em grandes empresas (Rocha, 2016).  

 

Trata-se de um conjunto de valores, ideias, artefatos e outros símbolos significativos 

que ajudam os indivíduos a se comunicar, interpretar e avaliar, como membros de 

uma sociedade, envolvendo tanto os elementos abstratos quanto os materiais 

(Schiffman & Kanuk, 2007). 

 

Classe social – compõem a cultura e são compostas pelas variáveis como: 

ocupação, renda, propriedades, grau de instrução e orientação para valores, de 

acordo com (Kotler & Keller (2006). Pride e Ferrell (2000) consideram a importância 

dos hábitos dos gastos para a definição das classes sociais.  

 

A classe social é composta de diversas varáveis, não podendo considerar apenas o 

construto renda, pois ela não expressa com exatidão a hierarquia da pirâmide social 

(Hawkins, Mothersbaugh & Best, 2007). 

 

Classe social deve ser compreendida como um grupo de pessoas vistas como 

semelhantes pela comunidade onde estão inseridas, interagindo e compartilhando 

expectativas comportamentais (Coleman, 1983). O modo de consumir é impactado 

pela variação da escala social. Mesmo considerando uma mesma escala social, 

pode-se verificar diferentes modos de consumir. Assim as empresas precisam avaliar 

os valores individuais e os perfis dos consumidores para uma boa estratégia de 

marketing de consumo (Castilhos, 2007). 

 

(Blackwell, Miniard & Engel, 2000) afirmam que as classes sociais são definidas 

como divisões da sociedade em grupos que partilham semelhantes valores, estilo de 

vida, interesses e comportamento. Pode-se observar que todos os autores acima 

concordam e afirmam que a classe social não é definida unicamente pela renda e 

que é preciso considerar diferente variáveis.  
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2.3.3 Fatores sociais 

 

O comportamento do consumidor também é influenciado por fatores sociais, que 

podem ser: grupos de referência aos quais pertencem, família, estrutura e cultura 

(Kotler &Keller, 2006). 

 

Grupos de referência – as influências pessoais e de grupos alteraram as ações e o 

comportamento das pessoas, inclusive no processo de tomada de decisão de 

compra. Os consumidores comportam-se em resposta a pressões e expectativa dos 

outros, visto que suas preferências são moldadas pelo desejo de serem aceitos e de 

agradarem (Blackwell, Miniard & Engel, 2009; Oliveira, 2007). 

 

Segundo (Churchill & Peter, 2000, p.160), “os grupos de referência são aqueles 

grupos de pessoas que influenciam os pensamentos, os sentimentos e os 

comportamentos do consumidor”.  

 

De acordo com (Kotler,1998, p. 164), existem os grupos de afinidade “primários” 

constituídos pela família, pelos amigos, pelos vizinhos e pelos colegas de trabalho, 

mais informais; e os grupos “secundários”, constituídos pelas religiões, sindicatos e 

profissões, mais formais.  

 

As pessoas sofrem influência dos grupos de que não são membros (Schiffman & 

Kanuk, 2000), isto é os grupos de aspiração”. Da mesma forma, existem aqueles 

grupos repudiados, que, segundo os mesmos autores, são os “grupos de negação”.  

 

É importante explicar de que maneira pode se dar a sua influência sobre os 

consumidores. (Churchill & Peter, 2000) esclarecem que, na maioria dos casos, os 

grupos de referência não dizem diretamente aos consumidores o que fazer, mas são 

os consumidores que se deixam influenciar pela opinião do grupo ou por se 

preocuparem com os sentimentos dos membros do grupo. 

 

Conforme (Churchill & Peter, 2000), as pessoas aspiram a um determinado estilo de 

vida e tendem a seguir o comportamento de grupos de referência, que podem ser 
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determinados como grupos de pessoas que influenciam os pensamentos, 

sentimentos e comportamentos de um consumidor. Um grupo de referência é 

qualquer pessoa ou grupo que influencia o comportamento de um indivíduo de forma 

significativa. Os grupos de referência podem ser classificados em sete categorias: 

 

Tabela 1  
Grupos de referência 

Tipos de grupo Descrição  Exemplo 

Grupos 
primários: 

As relações são íntimos o suficiente para facilitar 
interações diretas.  

Exemplo: família 

Grupos 
secundários: 

interagem diretamente, porém de forma mais 
esporádica e menos intensa.  

Exemplo: sindicatos 

Grupos formais: 
Possuem estrutura definida, lista de membros e 
regulamento próprio.  

Exemplo: grupos religiosos 

Grupos 
informais: 

Menos estruturados e mais baseados em amizade 
ou interesses em comum.  

Exemplo: amigos 

Grupos 
aspiracionais: 

desejam partilhar valores, normas e 
comportamentos de outros grupos com os quais 
ambicionam se parecer ou se associar.  

Exemplo: artistas com 
determinada fama 

Grupos 
dissociativos: 

aqueles dos quais se evita associação.  
Exemplo: adolescentes que 
não fazem parte do mesmo 

círculo de amizade 

Grupos virtuais: 
formadas pela internet, sem a presença física dos 
membros.  

Exemplo: redes sociais 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Churchill, G. A.; Peter, J. P. (2000). Marketing: criando valor 
para o cliente. 2. ed. São Paulo: Saraiva 2000. 

 

De acordo com a descrição dos grupos apresentada pelos autores, não são todos 

que exercem influência positiva sobre os indivíduos, tornando-se imprescindível que 

as empresas observem atentamente para evitar que pessoas com condutas 

questionáveis representem sua marca e tragam malefícios para sua imagem.Os 

grupos que exercem grande influência sobre uma pessoa e dos quais ela faz parte 

são conhecidos como “grupos de associação”.  

 

Observa-se que os grupos de referência são os que servem de comparação na 

formação do comportamento e das atitudes de uma pessoa. Eles criam pressões 

que podem afetar a escolha dos consumidores em relação a marcas e produtos. 

 

Os grupos de referência podem ser formados por pessoas consideradas populares, 

tais como, celebridades, atletas, grupos musicais e até líderes políticos, desde que 

proporcionem a seus seguidores o sentimento de aceitação e inclusão no grupo ao 

qual estão inseridos (Blackwell, Miniard & Engel, 2009); (Kotler & Armstrong, 2003) 
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Um grupo pode ser definido como duas ou mais pessoas que interagem para 

alcançar metas individuais ou mutuas.  

 

Ainda com base nos autores, o grupo de referência surge a partir de uma pessoa 

que passa a servir de parâmetro e influenciará o comportamento de outros 

indivíduos. Os grupos de referência influenciam diretamente o processo de decisão 

do comprador, e por isso a dimensão de consumidores a serem afetados por um 

determinado grupo é difícil de ser mensurada. 

 

Família – a atitude de outras pessoas, familiares ou grupos é um fator determinante 

na decisão de compra (Amos, Holmes & Keneson, 2014). A unidade familiar é uma 

das estruturas mais antigas e influenciam todos os setores da nossa sociedade, por 

se tratar de indivíduos com características comuns. Estes participantes desta célula 

familiar, possuem um ciclo de vida baseado nos relacionamentos e têm a 

capacidade de modificar as prioridades de consumo (Pham, 2013). 

 

Algumas variáveis são importantes no processo de decisão, pois podem existir 

algumas divergências. A família passa a ser uma corporação doméstica, a qual irá 

trazer consigo a disputa entre seus membros, uma vez que estes podem assumir 

diferentes papéis (Menezes, 2010). 

 

Estrutura social – A estrutura social apoia-se em algumas teorias apresentadas em 

oposição à organização social. corresponde à estabilidade de determinada 

sociedade capaz de caracterizá-la, em que a estrutura está sujeita a poucas 

variações circunstanciais”. Neste sentido, tende a se diferenciar de conjuntura 

(Costa, 2005, p. 393).  

 

Segundo (Oliveira,1998, p. 191), "conjunto ordenado de partes encadeadas que 

formam um todo; é a totalidade dos status existentes num determinado grupo social 

ou numa sociedade".  
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De acordo com (Costa, 2005, p. 406),  

 

Status é o que define, numa determinada estrutura social, a 
posição que cada indivíduo ocupa na hierarquia de papéis 
sociais estabelecidos. É comumente chamado de “posição 
social”, sendo um elemento comparativo entre os membros de 
uma sociedade, capaz de determinar normas, deveres, direitos 
e privilégios para seus membros.  

 

O status social serve para distinguir os membros de um grupo social, sobrepujando 

situações de dependência, dominação e subordinação. (Oliveira, 1998, p. 203) 

afirma: “é pelo status que o indivíduo é classificado e por cuja referência sua 

conduta é julgada”. 

 

De acordo com os autores, uma pessoa pertence a vários grupos, sejam eles 

família, clubes ou organizações. Sua posição dentro de cada um será definida de 

acordo com o papel desempenhado ou o status. O papel será desempenhado de 

acordo com as pessoas que estão ao redor. Cada um desses papéis influenciará o 

comportamento de compra do indivíduo e cada papel traz consigo o status que 

reflete o respeito que a sociedade lhe dispensa. 

 

2.3.4 Fatores pessoais 

 

Estão ligados diretamente à tomada de decisão do consumidor. 

 

Idade e estágio no ciclo de vida – as decisões do consumidor também podem ser 

influenciadas pelo estágio no ciclo de vida em que se encontram. A decisão 

dependerá da ocupação, da situação financeira, do estilo de vida, da personalidade 

e da autoimagem (Kotler & Armstrong, 2003). 

 

É preciso atentar para o mercado de acordo com o estágio do ciclo de vida em que o 

consumidor se encontra. Hoje, sabe-se que é crescente o número de estágios 

alternativos, por exemplo: casais não casados ou aqueles que se casam mais tarde, 

casais sem filhos, homossexuais, pais solteiros e pais cujos filhos voltaram a morar 

com eles (Kotler & Armstrong, 2003). 
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Ocupação – a ocupação também é um dos fatores que afetará os bens e serviços 

adquiridos pelo consumidor. Funcionários da área de produção, por exemplo, 

tendem a comprar roupas simples, diferente daqueles que trabalham na área de 

escritórios, que tendem a consumir mais ternos. Uma empresa pode se especializar 

em atender determinado grupo ocupacional (Kotler & Armstrong , 2003).  

 

Situação financeira – quanto ao fator dinheiro, que os consumidores não têm as 

mesmas condições financeiras. Ou seja, muitos possuem limitação orçamentária 

para a realização de compras. Fazem suas escolhas seguindo o que cabe em seu 

orçamento. Os recursos econômicos pertencem ao indivíduo, mas podem ser 

compartilhados com outras pessoas da família. Cabe aos profissionais de marketing 

saber quem tem o poder de compra na família e como gasta seus recursos (Oliveira, 

2010). 

 

Personalidade e autoimagem – embora seja impossível o contato direto com todos 

os clientes para que se possa descobrir sua real necessidade, há variáveis que 

facilitam a análise dos desejos dos consumidores, para que sejam criadas 

estratégias efetivas. Estas variáveis são: valores, personalidade e psicografia. Elas 

ajudam a prever o comportamento do indivíduo. Representam as crenças dos 

consumidores sobre a vida e o comportamento considerado aceitável ou não. São 

mais duradouros, por estarem ligados diretamente à personalidade do indivíduo 

(Oliveira, 2010). 

 

Segundo (Oliveira, 2010) a personalidade é definida como respostas consistentes 

aos estímulos ambientais. Ela é uma maquiagem psicológica individual, única, que 

consistentemente influencia o modo como a pessoa responde ao seu ambiente. É 

um padrão característico de pensamentos, sentimentos e ações de determinado 

indivíduo. A personalidade é ligada à identidade, e, portanto, um padrão sistemático 

de reação às situações presentes no meio ambiente que a cerca. Não existem 

dúvidas, portanto, de que a escolha da compra é influenciada pelos traços da 

personalidade dos indivíduos. 
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Estilo de vida – é visto como uma construção de padrões nos quais as pessoas 

vivem e investem seu tempo e dinheiro. Nestes padrões pode-se incluir: atividades, 

interesses e opiniões das pessoas. O estilo de vida criado é pessoal e pode mudar 

de acordo com as alterações no ambiente em que o indivíduo vive. Os valores 

pessoais se refletem nas escolhas, a partir de um conjunto de valores sociais, ou 

sistema de valores, que o consumidor terá como referência (Oliveira, 2010). 

 

Valores são representantes das crenças sobre a vida e os comportamentos 

aceitáveis, mais duradouros do que as atitudes, centrais na estrutura da 

personalidade e, portanto, determinantes das escolhas e desejos no longo prazo. 

 

Os valores “são crenças ligadas à emoção, que guiam ações em direção a metas 

desejáveis. São também representações cognitivas agindo como âncoras em 

definidos lugares, resultando em estabilidade e continuidade nos gostos e 

desgostos” (Jeunon, 2005, p. 3).  

 

Apesar de os valores serem reconhecidos como universais, o tipo de motivação que 

está subjacente a ele é que vai distinguir um valor do outro. Entretanto, “os valores 

de consumo são instrumentais em natureza” (Jeunon, 2005, p. 6). O indivíduo pode 

considerar o valor de autopromoção ao adquirir uma casa de luxo elegante, mas, de 

acordo com (Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981, p.17 citados por Jeunon, 

2005), os valores de consumo ou posses possuem maior complexidade, não 

satisfazendo apenas um único valor. 

 

2.3.5 Fatores psicológicos 

 

Para (Sant’Anna, 1989), para que um consumidor tome a decisão de compra é 

preciso que em sua mente se desenvolvam os seguintes estados: existência de uma 

necessidade, consciência desta necessidade, conhecimento do objeto que pode 

satisfazer, desejo de satisfazê-la e decisão por determinado produto. (Kotler & 

Armstrong, 2003), adevertem que as escolhas que influenciarão o comportamento 

de compra do consumidor envolvem quatro importantes fatores: motivação, 

percepção, aprendizagem e crenças e atitudes.  
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Motivação – a motivação é a força motriz do comportamento humano na direção de 

um alvo. 

 

A influência comportamental ocorre com ação das forças 
ambientais, que induzem o consumidor a comprar, sem 
desenvolver o processo decisório de compra e consumo, e, 
também, não cria sentimentos ao consumir, pois, a ação é 
resultado direto das forças do ambiente sobre o 
comportamento (Pompei, 2007). 

 

Representa a tentativa de satisfazer as necessidade fisiológicas e psicológicas, por 

meio da compra e do consumo de um produto, sendo, portanto, um elemento 

importante para identificar por que o consumidor escolhe determinado produto. O 

atendimento de todas essas necessidades seria o motivo que levaria um consumidor 

a comprar este ou aquele produto e também a escolher determinada marca no 

mercado. 

 

O consumidor é apenas um aspecto do ser humano que tem lá 
suas motivações para buscar determinadas ambições, para a 
conquista de um determinado espaço ou realização pessoal. 
[...] é dotado de personalidade, tendo suas preferências 
individuais e uma percepção da realidade diferente, 
desenvolvendo atividades positivas e negativas com relação 
aos produtos (Karsaklian, 2000, p. 11). 

 

Percepção – para (Solomon, 2002), a compra é uma resposta a um problema e os 

consumidores são solucionadores de problemas. Esse problema pode ser pequeno 

ou grande, simples ou complexo, e cada consumidor tem sua própria percepção a 

respeito dele, o que gera sentimento de urgência ou não na procura por uma 

solução. Essa diferente percepção de um mesmo problema é que caracteriza o 

consumidor como ser individualizado, único em suas percepções.  

 

A disposição de investir recursos tanto financeiros como psicológicos na busca de 

soluções é grandemente influenciada pela complexibilidade percebida e pela 

disponibilidade de recursos. 

 

 

No processo de decisão de compra, o consumidor compara as diferentes opções e 
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seleciona, integra e avalia informações relacionadas aos produtos e serviços para 

escolher entre as alternativas consideradas a que melhor satisfaça suas 

necessidades (Urdan & Nagao, 2004). 

 

Aprendizagem – para (Karsaklian, 2000), componente cognitivo é o que diz respeito 

ao conhecimento e às crenças de uma pessoa sobre algo. O conhecimento do 

consumidor é o subconjunto do total de informações armazenadas na memória que 

é relevante para a compra e o consumo do produto.  

 

Existem cinco diferentes tipos de conhecimento que o consumidor possui: 

 

1) Existência do produto; 

2) Atributos e associações do produto; 

3) Compra;  

4) Consumo e uso; e 

5) Persuasão.  

 

Aprendizagem pode ser compreendido como “o processo pelo qual a experiência 

leva à mudança no conhecimento e no comportamento” (Engel, Blackwell, Miniard & 

2000, p. 95).  

 

O aprendizado descreve mudanças no comportamento individual, advindo da 

experiência (Lovelock & Wrigth, 2001, p. 63) descrevem que teóricos do aprendizado 

costumam afirmar que o aprendizado de uma pessoa é produzido pela interação de 

drives (forças internas ou automotivação), estímulos, respostas e reforço. 

 

De acordo com (Karsaklian, 2000), a aprendizagem é uma modificação do 

comportamento do indivíduo em virtude de experiência vivida no passado. Segundo 

a autora, no caso específico do consumo, o indivíduo familiariza-se com os produtos 

em etapas distintas, e com isso vai aprendendo sobre o produto. Isso auxilia as 

organizações a entenderem o comportamento do consumidor.  

Essas etapas são as seguintes: 

 



50 
 

 Resolução extensiva de problema (REP) – ocorre quando um 

consumidor se depara com determinado produto cuja utilidade ou 

necessidade desconhece e não tem nenhuma expectativa em relação a 

ele. 

 Resolução limitada do problema (RLP) – o consumidor se depara 

com uma marca desconhecida em uma categoria de produtos 

conhecidos. 

 Resolução rotineira do problema (RRP) – o consumidor já conhece a 

categoria de produtos e marcas. Portanto, não existe um 

questionamento de sua qualidade ou competência. 

 

De acordo com os autores, a aprendizagem influencia o processo de decisão de 

compra ao fazer com que uma experiência altere o conhecimento e, 

consequentemente, o comportamento dos consumidores. 

 

Crença e atitudes – (Jeunon, 2005), explica: as crenças são todo o conhecimento e 

inferências que o indivíduo faz sobre o objeto, seus atributos e benefícios. Atributos 

são características ou traços que o produto pode ter. Podem ser tanto internos, 

como a qualidade quanto externos, como a marca. Os benefícios são os resultados 

positivos que o atributo provê. (Schwartz, 1992) reconhece valores como crenças 

objetivas e referem-se a objetivos desejáveis, sendo, portanto, um construto 

motivacional. Trata-se de metas abstratas que transcendem ações e situações, 

orientam as escolhas, ações e comportamentos das pessoas e são ordenados em 

uma hierarquia de importância. Isso, segundo (Jeunon, 2005), reflete a forte 

influência dos valores nas decisões de consumo. 

 

Conforme os autores, a crença ou valor que o consumidor tem afetará seu 

comportamento de compra, pois muitos consumidores adquirem produtos e serviços 

porque acreditam que esses ajudarão a atingir uma meta relacionada a um valor. 

Assim, pessoas diferentes podem adotar os mesmos comportamentos em relação a 

um tipo de consumo em lugares diferentes, porém por motivos diferentes. 

 
Considerado como um dos conceitos mais  importantes do processo de 

comportamento do consumidor, a atitude, segundo (Blackwell, Miniard & Engel, 
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2009) e (Churchill & Peter, 2000), sugerem que as atitudes representam os gostos e 

as aversões dos consumidores, sendo fortes influenciadores de suas intenções. 

 

De acordo com os autores, não se pode confundir atitude positiva em relação a um 

produto com intenção de compra do produto. O consumidor pode ter uma atitude 

favorável em relação a um e manter a intenção de compra de outro de que goste 

mais ou que apresente algum atributo de mais valor.  

 

As medidas de preferências são, muitas vezes, usadas para avaliar atitudes, porque 

fazem a relação entre um objeto e outro. 

 

2.3.6 Fatores situacionais 

 

As principais influências situacionais são encontradas nos ambientes físico e social, 

tendo como tempo o forte indicador e o humor e as condições momentâneas como 

características das situações. (Churchill & Peter, 2000). Portanto, entende-se que os 

fatores situacionais mais relevantes num processo de consumo são: ambiente físico, 

ambiente social, tempo e estados antecedentes. 

 

2.4 Satisfação do consumidor 

 

Estudos sobre a satisfação do consumidor tiveram início na década de 1980, a partir 

da conscientização das empresas em conhecer as variáveis de comportamento dos 

consumidores apoiadas na recompra e na propaganda boca a boca. Segundo 

(Kotler, 1996), pesquisas realizadas podem associar a satisfação do cliente à 

lealdade e ao comportamento de compra contínuo. A satisfação do consumidor é um 

dos temas discutidos quando o assunto é comportamento do consumidor. De acordo 

com (Oliver & Swan, 1989) a palavra satisfação classifica-se em cinco categorias, 

conforme as características do consumidor, do produto ou da situação de consumo: 

 

 Contentamento – ausência de insatisfação; 

 Prazer – reação afetiva à aquisição de um produto ou serviço; 

 Alívio – quando se evita ou elimina um estado negativo; 
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 Novidade – produtos ou situações onde o consumidor procura ser 

confrontado com uma experiência nova, 

 Surpresa – situação que se produz sem que o consumidor a espere ou 

a procure. 

 

Na concepção de (Mowen & Minor, 2003) a satisfação do consumidor define-se 

como a atitude apresentada por ele em relação a um produto ou serviço após a 

compra e a seu julgamento ao adquirir e ao usar determinado produto ou serviço. Ou 

seja, o indivíduo, ao iniciar um processo de compra, cria expectativas em relação ao 

desempenho do produto ou serviço e à satisfação com o resultado final da 

aquisição. 

 
(Marques, 2014) ensina que o consumidor reconhece uma experiência de consumo 

a partir do momento em que ela foi compensadora ou foi motivo de arrependimento. 

Portanto, a satisfação ou a insatisfação resultam da relação entre suas expectativas 

e a performance percebida. Quando exageradas as expectativas, podem criar uma 

percepção negativa sobre o produto. Com isso, se o consumidor sentir-se insatisfeito 

ou não satisfeito plenamente, pode não voltar a repetir a compra. Suas expectativas 

estão relacionadas à estimativa de probabilidade de um evento mais à avaliação se 

é bom ou ruim esse evento. Já os desejos são crenças sobre os atributos de um 

produto ou a performance em algum momento. Durante e depois que ele ocorreu, os 

consumidores fazem avaliações do produto e da experiência do consumo.  

 

De acordo com (Claro, 2016) atingir a satisfação do cliente torna-se imprescindível 

para que se desperte seu interesse dele em permanecer fiel à empresa, em vez de 

passar para a concorrente. Com isso a empresa gasta menos quando investe na 

manutenção de seus consumidores ativos do que quando busca novos a cada dia 

(Marques, 2014). 

 

A satisfação é semelhante à atitude, podendo ser avaliada como a soma da 

satisfação com os vários atributos do produto ou serviço. Conceitualmente, a 

satisfação é o resultado de compra e do uso, mediante a comparação das 

recompensas e dos custos da compra em relação às expetativas. Assim, o conceito 

de satisfação do consumidor tem seu foco central no pensamento e na prática do 
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Marketing (Churchill & Surprenan, 1982). 

 

2.5 O turismo 

 

 

O turismo é uma atividade definida de diferentes abordagens. Sua conceituação 

permite interpretações variáveis, dependendo de objetivos e interesses 

característicos. A literatura apresenta significados distintos para este fenômeno. 

(Beni, 2006) cita o economista austríaco Herman von Schullern, como o primeiro 

autor a conceituar a atividade turística na perspectiva empresarial e econômica,  

 

A soma das operações, especialmente as de natureza 
econômica, diretamente relacionadas com a entrada, 
permanência e deslocamento de estrangeiros para dentro e 
para fora de um país, cidade ou região (Beni, 2006, p. 34)  

 
As definições sobre o termo turismo ao longo dos anos apresenta se na tabela 1. 

 
Tabela 2 

Definições de alguns autores sobre o termo turismo 
 

Autor Definição 

(Burkart & Medlik, 1974) 

o turismo é um conjunto de fenômenos e relações que surgem 
devido ao movimento de pessoas para algum destino e sua estadia 
neste, destacando-se dois principais elementos: a jornada e a 
permanência. 

(Goeldner et al., 2002). 

Sob o contexto histórico, as viagens remontam a séculos antes de 
Cristo, com as visitas ocorridas já em 2700 a.C. às sofisticadas 
tumbas dos faraós no vale do Nilo. Os Jogos Olímpicos desde a 
época clássica em 776 a. C., também são e continuam a ser um 
evento que reúne pessoas de quatro em quatro anos para 
homenagear Zeus por meio de competições atléticas. 

(Balanzá & Nadal, 2003) 

A Revolução Industrial na Inglaterra foi outro importante marco na 
história do turismo. Ela fez dar um salto qualitativo e quantitativo no 
sector das viagens e do turismo. Mas, apesar de as viagens e o 
turismo fazerem parte da sociedade desde os primórdios da sua 
existência, definir turismo contínua até hoje, a não gerar consenso. 

(Cunha, 2006). 

Outro grande acontecimento na história do turismo é o Grand Tour, 
que aconteceu entre os séculos. XVII e XVIII, em que diplomatas, 
empresários e estudiosos viajaram para cidades europeias, mais 
precisamente da França e da Itália.Virou moda visitar Paris, Roma, 
Florença e outros centros culturais. Foi com o Grand Tour que 
nasceu o conceito de turismo, sendo pela primeira vez intituladas 
as pessoas que viajam como “turistas”. O Grand Tour passou a ser 
regular e com a duração normal de 3 anos. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Neves, J.R.O. (2012). O Papel dos Eventos no Reforço da 
Atractividade Turística de Cabo Verde: o caso da cidade da Praia. (Dissertação Mestrado em Turismo 
Ramo Gestão Estratégica de Eventos.  Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. Estoril, 
Portugal). Recuperado de: http://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/4454/1/2012.04.017_.pdf  
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Nesse contexto, o turismo é uma atividade variada, que  envolve as áreas 

econômica e social. O turismo é um fenômeno complexo, que deve ser investigado 

de maneira interdisciplinar. É necessário integrar as múltiplas perspectivas 

existentes sobre o tema, abrangendo os pontos de vista sociológico, econômico, 

psicológico e ou geográfico. 

 

2.5.1 Turismo Social 

 

O termo Turismo Social surgiu na Europa por volta do século XX com a proposta de 

lazer para um número maior de pessoas, organizado por associações, sindicatos e 

cooperativas cuja finalidade foi atender as necessidades de férias das camadas 

sociais menos favorecidas. (Feitosa, 2010 p.26) aponta o registro da Declaração de 

Montreal no Congresso do Bureau Internacional de Turismo Social – BITS no ano de 

1996 que preconiza 

 

todos os seres humanos têm direito a descansar, a um tempo 
de ócio, a um limite de horas trabalhadas e a férias pagas”; “o 
objetivo primário de todas as iniciativas de desenvolvimento 
turístico deve ser a realização plena das potencialidades de 
cada indivíduo, como pessoa e como cidadão. 

 
Como uma atividade social, une-se ao lazer, à cultura, às artes, ao esporte e à 

preocupação com a qualidade de vida (Cheibub, 2012).  

 

De acordo com O Comitê Econômico e Social Europeu, Economic and Social 

Committee on Social Tourism in Europe (EESC), o turismo é um direito: o de 

descansar diariamente, semanalmente e anualmente, bem como o direito ao tempo 

de lazer, que permite ao ser humano desenvolver todos os aspectos de sua 

personalidade e de sua integração social, bem como o direito ao desenvolvimento 

pessoal.  
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(Feitosa, 2010 p, 26) ressalta ainda que: 

 
O Código Mundial de Ética do Turismo5 dispõe que o Turismo 
Social tem “por finalidade promover um turismo responsável, 
sustentável e acessível a todos, no exercício do direito que 
qualquer pessoa tem de utilizar seu tempo livre em lazer ou 
viagens e no respeito pelas escolhas sociais de todos os 
povos”. 

 

O turismo social é uma forma de conduzir a atividade com o objetivo de ampliar a 

inclusão social, por meio da utilização de bens e serviços, com aproveitamento 

sustentável dos recursos culturais e naturais, proporcionando o exercício da 

cidadania. Suas realizações favorecem o encontro de diferentes públicos, grupos 

sociais e faixas etárias.  

 

O turismo social se distingue do turismo convencional, primeiramente, por seus 

níveis de preço, em geral, mais baixos que os praticados pelo mercado. Diferencia-

se, ainda, por tornar as viagens mais acessíveis ao maior número de pessoas 

possível, por criar iniciativas que permitem a realização plena das potencialidades 

de cada cidadão e por buscar não só o benefício econômico, mas também um valor 

agregado que propicie benefícios sociais, educativos e de lazer ao turista (Sesc, 

2015).  

 

De acordo com a política do Sesc, investir em qualidade com a preocupação em 

satisfazer clientes, acrescida dos fatores produtividade e inovação, ainda é um fato 

pertinente às atividades turísticas e aos seus principais desafios: 

 

 Planejar a prática do turismo sustentável que estimule o 

desenvolvimento econômico, social e cultural de uma localidade. 

 Tornar o turismo uma atividade democrática. 

 Tornar o turismo um meio de inclusão social. 

 Tornar a atividade com preços acessíveis. 

 Tornar o turismo uma atividade competente, ética, justa e transparente.  
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Esclarece (Giacomini Filho, 2014): 

 

Uma das características do produto turístico é sua 
intangibilidade, ou seja, não podem ser experimentados com os 
sentidos. O comprador de um pacote turístico tem apenas a 
promessa de que fará uma viagem segura e de que desfrutará 
de ótimos dias de descanso e lazer. Para o turista, a sua única 
preocupação é realizar o sonho de viajar e ter todas as suas 
expectativas correspondidas. Já o profissional de Turismo deve 
observar para que saia tudo como planejado. De acordo com o 
Código Mundial de Ética do Turismo elaborado pela 
Organização Mundial do Turismo (OMT), uma das obrigações 
dos profissionais da área é fornecer aos clientes uma 
informação objetiva e fiel sobre os destinos, as condições de 
viagem, de receptivo e de estada. Além disso, devem firmar 
contratos transparentes deixando claros os preços, condições 
de pagamento e produtos que estão incluídos. Agindo assim, o 
profissional vai evitar possíveis futuros processos 
indenizatórios contra sua empresa por ter oferecido um produto 
de má qualidade (Giacomini Filho, 2014, p. 7).  

 

O aparecimento do turismo, de acordo com (Santos, Falcão & Silva (2007), teve 

importantes relações com os fatos sociais de produção e desenvolvimento 

tecnológico. O turismo sempre esteve ligado ao modo de produção e ao 

desenvolvimento tecnológico. O modo de produção determina quem viaja, e o 

desenvolvimento tecnológico, como fazê-lo. Diante dessa realidade, o mercado 

sempre se apresentou segmentado em duas classes: alta – consome turismo 

individual; e média – consome o turismo de massa. Tal quadro, a partir da 

capacidade de organização e pressão dos trabalhadores junto ao Estado, propiciou 

o surgimento do turismo social, uma atividade democrática fundamental para o lazer 

e o uso do tempo livre do cidadão (Santos, Falcão & Silva,2007). 

 

Inicialmente, o turismo social foi conceituado como: 

 

[...] conjunto de relações e fenômenos resultantes da 
participação no turismo das camadas sociais menos 
favorecidas, participação que se torna possível ou facilitada por 
medidas de caráter social bem definidas, mas que implicam um 
predomínio da ideia de serviço e não de lucro (Bureau 
International du Tourisme Social (Bits).O termo social expressa 
o bem-estar social, ou seja, consiste na emancipação para o 
turismo de grupos cuja condição socioeconômica e cultural não 
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lhes permitiria o acesso ao produto turístico (Santos, Falcão & 
Silva, 2007). 

 

Para a implantação dessa atividade, torna-se necessário levar em conta as 

condições técnicas associadas ao potencial de uma demanda turística nas regiões. 

Não há turismo sem integração efetiva. A busca de modernização do todo é 

essencial, na medida em que o produto turístico é, necessariamente, consequência 

de ações integradas a outras atividades e seus respectivos 

equipamentos/instalações e serviços (Santos, Falcão & Silva, 2007). 

 

O turismo emissivo prevê o acesso à clientela, por meio dos passeios e excursões 

programados e oferecidas aos grupos, e as modalidades hospedagem. Já o turismo 

receptivo funciona como ponto de apoio que viabiliza os passeios e as excursões. 

 

segundo (Santos, Falcão & Silva, 2007), oferecer aos clientes propostas turísticas 

emergentes, com a inclusão de roteiros e de ações inovadoras, requer que devem 

ser observados alguns aspectos tais como:  

 

 Procurar identificar destinações turísticas e inovar roteiros, com vistas a 

diversificar os fluxos e estimular o aproveitamento turístico dos 

recursos naturais, culturais e planejados em mercados emergentes, 

conjugando-se com a operacionalidade do processo. 

 A pesquisa deverá se constituir em procedimento metodológico regular. 

Para tanto, a realização de sondagem junto à clientela, antes do 

lançamento da programação do Turismo Social, é fundamental para 

conhecer e analisar o potencial da demanda, o que proporcionará uma 

adequação da oferta de serviços às necessidades e aos interesses da 

clientela. 

 O estímulo à pesquisa, à estruturação de roteiros e ao intercâmbio 

permanente de novos roteiros configura-se elemento-chave para o 

desenvolvimento das ações de Turismo Social. A estruturação e o 

intercâmbio são temáticos extremamente dinâmicas que contemplam 

um quadro de permanente renovação, o que exige a realização de 
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visitas in loco das destinações turísticas e testes criteriosos de roteiros 

e programações. 

 Criar oportunidades e perspectivas de ampliação de atendimento, 

contemplando diferentes segmentos do mercado turístico. 

 

Criar uma rede nacional de ações turísticas é o maior desafio, que inclui: 

planejamento, organização, operacionalização e coordenação de viagens, por meio 

da contratação de diferentes fornecedores de produtos e serviços turísticos. 

Cada viagem é um novo produto, entendendo-se por: passeio (a visita a 

determinado lugar, sem pernoite, normalmente destinada a clientes de determinado 

local) e por excursão (é a viagem com duração e organização, incluindo pernoite). 

 

O roteiro e o programa formam a base da formatação de todo passeio e de toda 

excursão. Roteiro é itinerário de uma viagem com término no ponto de sua partida e 

composto por um circuito de atrações, entretenimentos e serviços turísticos. 

Programa é o conjunto de atividades desenvolvidas a partir do roteiro. No caso do 

turismo social, a realização de passeios/excursões rodoviárias deve ser priorizada. 

 

A sistematização dos procedimentos operacionais do turismo emissivo compreende 

três etapas: preparação, execução e avaliação. Em todas, as estratégias de 

marketing, a qualidade dos serviços e a economicidade dos produtos devem estar 

sempre presentes. A programação como o elemento diferencial, pois significa 

desenvolver um processo de lazer, em que o enriquecimento cultural, a educação, a 

melhoria das relações interpessoais, o desenvolvimento integral da saúde e indução 

de novas formas de conduta dos indivíduos nos grupos sociais em relação à 

natureza tem por principal objetivo multiplicar a consciência ecológica (Giacomini 

Filho (2014).  

 

O turismo social não é um produto para pessoas pobres, e sim uma forma de viajar 

em que existam ambições humanas e sociais, e isso vale para todos. Ou seja, é 

mais a procura do outro, afirma Miranda (2010). O Ministério do Turismo tem 

apoiado ações para a organização do turismo no Brasil destinadas às associações 

empresariais ou outros segmentos patronais. Isso é positivo por um lado, mas 

negativo por outro, ao se constatar que a população menos favorecida, que deveria 
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usufruir das benesses do crescimento dessa economia, bem como das ações 

públicas para com ele, se vê à margem de todo o processo, participando, quando 

muito, como coadjuvante ou mão de obra precarizada. Abtia (2010, p. 28) critica a 

questão da ostentação para anfitriãs, ressaltando que essas “não podem ser um 

circo montado para turistas”. E turistas também não podem ser “a salvação das 

comunidades” Se os locais que alcançaram o sucesso tempos atrás continuarem se 

orientando pelo luxo e pelo consumo, e não pelas pessoas como elemento central, 

eles vão desaparecer. Os componentes do produto turístico são reunidos em duas 

categorias básicas: produtos específicos e produtos não específicos (Figura 3).  

 
 
 

 
 
Figura 3  

Classificação para os componentes do produto turístico de Moretto Neto e Schimitt 
(2008) 
Fonte: Moretto Neto L.; Schmitt V. G.H. (2008). Comportamento do consumidor no turismo: o turista 
estrangeiro em Florianópolis – Santa Catarina, Brasil. Turismo em Análise, v. 19, n. 3, p. 388-404, 
2008. 

 

Praticar turismo de base sustentável requer um novo olhar sobre os problemas 

sociais, a adversidade cultural e a dinâmica ambiental dos destinos. O brasileiro 

ainda não tem consciência de que o Brasil pertence a ele. No Sudeste, fala-se da 

Amazônia como um Brasil distante (Miranda, 2010). A Figura 3, apresenta um 

sistema turístico aberto e formado pela oferta e suas interfaces com a demanda, 

São resultantes do somatório de dois grupos: 
produtos turísticos característicos e produtos 
turísticos conexos. 
Os produtos turísticos característicos são aqueles 
dos quais, na maioria dos países, tenderiam a 
desaparecer caso não houvesse o turismo, e para os 
quais as informações estatísticas são consideradas 
possíveis de obtenção. Incluem-se os serviços de 
acomodação (hotéis e estabelecimentos de 
hospedagem, e segunda residência e acomodação 
por conta própria ou gratuita); Serviços de alimentos 
e bebidas; Serviços de transporte de passageiros 
(ferroviário aquático, terrestre e aéreo), suporte de 
passageiros, equipamento de locação de transporte 
de passageiros, serviços de manutenção e reparo de 
transporte de passageiros; Agências de viagens, 
operadoras de turismo e guias turísticos; Serviços 
culturais; Serviços de recreação e entretenimento; 
Serviços diversos. O produto turístico conexo é uma 
categoria residual que inclui aqueles produtos que 
foram identificados como específicos do turismo em 
um determinado país, mas por quais esses atributos 
não são considerados numa base mundial. 

São aqueles que os visitantes podem 
consumir, porém não respondem pela 
parcela mais importante demandante. 
Dentre os produtos não específicos 
estão os bens de consumo que são 
considerados não específicos da 
atividade por duas razões principais: 
1. A diferença significante entre os 
bens adquiridos, tanto em nível como 
estrutura, pelos visitantes de acordo 
com o pais visitado; A existência de 
limitações de fontes disponíveis para 
a aquisição de informações 
estatísticas. Os produtos não 
específicos, segundo a OMT, são 
considerados sem interesse 
significativo para análises do turismo. 

Produtos específicos Produtos não específicos 
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entendendo-se por produto turístico o conjunto dos “bens e serviços unidos por 

relações de interação e interdependência que o tornam extremamente complexo”, 

conforme asseveram Moreto Neto e Schmitt (2008, p. 391).  

 

Os produtos específicos são resultantes do somatório de dois grupos: produtos 

turísticos característicos; e produtos turísticos conexos. Os característicos são 

altamente dependentes da atividade turística, chegando a falir se ele não existir. Os 

turísticos conexos, são residuais do grupo anterior. O grupo de produtos não 

específico são os produtos que o turista pode consumir. 

 

Diante dos produtos turísticos, o termo turismo, conforme considerado na Política 

Nacional de Turismo do Brasil, refere-se a “atividades realizadas por pessoas físicas 

durante viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um 

período inferior a 1 (um) ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras” (Cheibub, 

2012, p. 3). 

 

A educação para o turismo indica que o turismo social atua como agente formador 

de público potencial do mercado turístico. Seu dever é elevar a consciência, informar 

e inculcar respeito ao ambiente e às comunidades locais. Se for encarado como um 

fenômeno fundamentalmente social, o turismo tem chances não só de melhorar a 

estrutura já existente, como também de desenvolver novas ferramentas para 

promover a interação entre viajantes e as populações que os recebem (Miranda, 

2011). 

 

O turismo é uma das mais viáveis alternativas para a promoção do desenvolvimento 

sustentável e pode contribuir para a conservação ambiental. No Brasil, não importa 

muito o rumo, o roteiro, é uma questão de experimentar, de se deixar sair da rotina, 

do óbvio. Nem precisa ser um lugar excepcional, cênico (Miranda, 2010). 

 

Importante salientar o estudo de Acevedo (1998) sobre a necessidade de 

alojamentos dos consumidores maduros, em que os atributos valorizados foram: 

opção de cardápio dietético, maçanetas fáceis de mexer, cobertores extras, barras 

de suporte nos banheiros, letras legíveis em horários, carpetes baixos, facilidades 

médicas, luz noturna nos banheiros, sala de não fumantes, pequenas porções de 
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comida, portas largas para acomodar cadeira de rodas e muletas, temperatura do 

quarto controlada mecanicamente, hotel em local conveniente, época da viagem, 

duração da viagem, gastos na viagem e frequência das viagens. Citam-se os 

principais motivos: visitar novos lugares, escapar da rotina do dia a dia, descansar e 

relaxar, experimentar coisas novas, ficar com a família, visitar museus e lugares 

históricos, encontrar pessoas e socializar, engajar-se em atividades físicas, visitar 

festivais e eventos especiais, escapar do tempo quente, procurar enriquecimento 

intelectual e procurar atividades ligadas ao tempo frio ou quente. 

 

Apontaram-se como vantagens que o serviço apresenta: segurança, conforto em 

termos de não haver necessidade de se preocupar com a organização da viagem e 

de aproveitamento da viagem e vantagem de proteção pessoal. 

 

2.5.2 O Turismo social e consumo 

 

O debate teórico sobre o turismo e consumo costuma associar esses dois conceitos, 

devido aos pilares da formação social capitalista, hoje regulado pela lógica do 

mundo globalizado. A mercantilização de culturas se destacou nas viagens que 

incluem o comércio de suvenires (artesanato) de um destino turístico, mesmo que 

esse tipo de comércio seja efêmero. Porém, o produto turismo está mais na 

estruturação e comercialização de destinos e roteiros turísticos que envolvem: a 

oferta (atrativos, infraestrutura, serviços e produtos turísticos) e a demanda (as 

especificidades dos grupos de turistas que já o visitam ou que virão a visitá-lo) 

(MTur, 2015). 

 

De acordo com a (OMT1, 2001 citado pelo MTur, 2010, p.15), 

 

A natureza da atividade turística é um conjunto complexo de 
inter-relações de diferentes fatores que devem ser 
considerados conjuntamente sob uma ótica sistemática, ou 
seja, um conjunto de elementos inter-relacionados que 
evoluem de forma dinâmica. 

 

Considerando tais aspectos, o produto turístico possui características específicas 

conforme o (MTur, 2010): 
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 É intangível: por ser um bem de consumo abstrato e intangível, o 

turista não pode tocar ou armazenar o produto, bem como transportá-lo 

em uma mala, ele vive a experiência e a guarda na memória; • É 

estático: pois não é possível mudar a localização de uma atração 

turística;  

 É perecível: pois se a visitação, ou hospedagem não acontecer no 

período esperado, o prejuízo não pode ser recuperado. A venda 

perdida não poderá mais ser feita;  

 É limitado: a produção de serviços é limitada à determinada 

quantidade, em um determinado tempo e espaço;  

 É sazonal: concentra-se em algumas épocas e locais específicos, o 

que acaba por induzir a criação de produtos diferenciados para serem 

vendidos ao longo de todo o ano;  

 É sistêmico: todos os produtos e serviços de uma atração turística 

estão interligados. Como o turista necessita de produtos e serviços 

variados, a ausência de um deles poderá inviabilizar ou dificultar a 

experiência vivida pelo turista;  

 É simultâneo: o turista consome o produto ao mesmo tempo em que o 

serviço é prestado;  

 É difícil de controlar: uma vez que o turista avalia os serviços prestados 

posteriormente à sua experiência, tornando mais difícil o controle da 

qualidade do produto turístico (BRASIL, 2010, p. 26).  

 

O fator confiança impulsionador do ato de viajar por parte de clientes de uma 

empresa de turismo. Nesse sentido, o entendimento do comportamento humano 

requer uma equipe de trabalho motivada e qualificada, principalmente porque no 

âmbito das viagens cada ser humano é marcado por influências, motivações e 

esperanças específicas na escolha de seu lazer (Olivieri, 2011). Os diferentes 

públicos têm ilusões, esperanças e lembranças totalmente diferentes. Assim, os 

meios de comunicação que proporcionam a experimentação dessa sensação são 

importantes. O turismo é hoje uma realidade que vem merecendo uma importância 

cada vez maior no contexto do desenvolvimento socioeconômico.  

 

Além das motivações básicas que impulsionam uma demanda 
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cada vez maior de viajar, pesquisas mostram também que 
preços acessíveis e bons serviços, são fortes razões para 
levarem esta demanda a tomar a decisão em optar por um 
determinado lugar em detrimento a outro. Para conquistar esta 
demanda é necessário satisfazer as necessidades e exigências 
de um consumidor, habituado à prática do turismo (Olivieri, 
2011, p. 1). 

 

A história da comunicação ensina que, partindo da fala, o homem chegou à escrita – 

de início, a manuscrita, e – foi capaz de reproduzir cópias, por meio de técnicas 

mecânicas (tipografia), que permitiu a proliferação do múltiplo: das quantidades 

limitadas chegou ao ilimitado. Com o passar do tempo, surgiu a comunicação 

eletrônica. É um fato na sociedade Moderna. Em qualquer ramo de atividade 

(principalmente serviços) a comunicação é um caminho poderoso para que qualquer 

empresa possa gerar negócios, atingir metas e manter um bom relacionamento com 

os públicos interno e externo. 

 

Em relação aos negócios de turismo, de acordo com (Olivieri, 2011), a relação que 

se associa aos tipos de comunicação está representada nas três fases da viagem:  

 

 Fase preparatória – comunicação consigo mesma (escolha e decisão 

da viagem) e com o meio (agência de viagem).  

 Fase Intermediária – Comunicação com os outros (durante a viagem). 

 Fase Posterior – comunicação consigo mesma (lembrando os erros 

que cometeu, as lembranças sensações, etc.) e com os outros 

(encontros com os colegas de viagem ou mesmo com os que ficaram, 

troca de fotos ou, até, previsão da próxima viagem). 

 

(Olivieri, 2011, p. 1), relata ainda, 

 

O turismo tem sido uma das mais importantes formas de lazer, 
pois permite sair da rotina, que é uma das maneiras de 
recarregar as energias, ampliar o conhecimento e enriquecer a 
bagagem cultural. A viagem permite a oportunidade de 
conhecer uns novos lugares, novos costumes, novos tipos de 
pessoas e relacionamentos, onde o conhecimento pode ser 
adquirido por todos os sentidos, pois a percepção é prazerosa. 
A tríade: natureza, conhecimento e prazer, geralmente estão 
presentes em uma viagem, num processo interligado, onde a 
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percepção passa a ser um fator de importância para 
reconhecê-la como tal  

 

Os tópicos Treinamento, Desenvolvimento, Carreira, Benefícios, Remuneração, 

Motivação, Comunicação, Liderança, Trabalho em Equipe e Reciprocidade exercem 

um fator primordial no resultado das atividades perante os clientes internos e 

externos. O termo mudança se insere nessas operacionalizações para realizar os 

objetivos e atingir as metas e previstas em qualquer planejamento (Olivieri, 2011). 

 

As políticas no Brasil para o turismo social evidenciam uma forma de conceber o 

lazer de forma democrática, compreendo o turismo como um direito social e uma 

garantia na evolução da sociedade por parte do Estado, e de que seus cidadãos 

tenham condições mínimas de sobrevivência, variando de acordo com o estágio de 

desenvolvimento de cada sociedade. Isso leva a crer que a concretização do direito 

social ao lazer está atrelada diretamente à qualidade de vida do cidadão, de modo 

que o lazer é tão importante quanto qualquer outro direito (Melo, 2007; 2008; 

Cheibub, 2012)  

 

Santos e Amaral (2010) ressaltam que o lazer,  normalmente,  não está presente em 

políticas públicas que têm como objeto a cultura, não desenvolvendo atividade de 

formação cultural ou educação para o lazer dos indivíduos. Essa observação 

também é vista em (Marcellino, 2008); (Mendes & Cunha Júnior, 2009) e (Moreira et 

al., 2010) que acrescentam que o lazer está associado ao esporte.  

 

(Cheibub, 2014) cita o exemplo de sua análise crítica do projeto Turismo Jovem 

Cidadão (TJC), que durante aproximadamente seis anos objetivou “proporcionar a 

jovens de comunidades de baixa renda “visitas a pontos turísticos e equipamentos 

de lazer e cultura da cidade”.  
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Em suas palavras (Cheibub, 2014, p. 61) afirma, 

 

O objetivo central do TJC, presente no cerne da proposta à 
qual tive acesso, era o de “incentivar a prática de visitas e 
passeios na cidade onde os jovens moram”. Para tal desígnio, 
apresentara as seguintes etapas: jovens selecionados de 
comunidades atendidas pelas unidades do Sesc participavam 
das visitas temáticas pela cidade por meio de passeios e 
excursões, sempre acompanhados de guias, professores e 
técnicos da instituição; durante as visitas eram agregadas 
apresentações artísticas (esquetes) e dinâmicas informativas 
sobre a formação acadêmica e as principais funções dos 
trabalhadores envolvidos com o TJC; além disso, os jovens 
eram munidos de câmera fotográfica para registrarem suas 
experiências, sensações e momentos marcantes; 
posteriormente com esse material, eram montadas oficinas e a 
exposição que encerrava o projeto, ocasião em que alguns 
deles eram convidados para serem monitores  

 

(Cheibub, 2014. p. 62) conclui: 

 
Os jovens beneficiados pelo TJC não conseguiram 
efetivamente ampliar suas possibilidades de lazer após a 
experiência”. Os participantes do projeto identificaram como a 
maior contribuição do projeto a ampliação do horizonte 
profissional, e não exatamente a formação cultural, o que no 
caso deles significava manter suas restritas opções de lazer, 
bem como a percepção de que os profissionais envolvidos, 
direta ou indiretamente, com o TJC apresentaram “uma visão 
restrita de lazer e de turismo, pois entendiam o lazer 
estritamente como sinônimo de atividades físicas, geralmente 
coletivas e ocorrendo ao ar livre” e a experiência turística era 
compreendida como uma ferramenta pedagógica, enxergada 
unicamente por este prisma: como meio para apresentar outros 
conteúdos, e não como uma possiblidade de lazer e busca de 
prazer dos jovens.  

 

Declarou (Melo, 2007, p. 77): "Se os poderes públicos optassem por considerar 

seriamente o lazer como direito social [...] deveria ser pensada uma política pública 

de lazer que buscasse realmente atuar para democratizar o acesso às diferentes 

manifestações culturais do lazer para todos". 
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Cita (Melo, 2007, p. 88), em sua tese de doutorado sobre o Sesc: 

 

A finalidade do Sesc é estudar, planejar e executar medidas 
que contribuam para o bem estar social e a melhoria do padrão 
de vida dos comerciários e seus familiares, e, bem assim, para 
o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade, através de 
uma ação educativa que, partindo da realidade social do país, 
exercite os indivíduos e os grupos para adequada e solidária 
integração na sociedade [...] Ora, com tantas e tão variadas 
finalidades, a cumpri-las todas e por inteiro, estaria o Sesc 
agindo como o Estado, para o que, evidentemente, não teria 
condições [...] Foram escolhidas então como áreas da mais 
efetiva atuação do Sesc a saúde, o lazer, a nutrição e 
educação, dirigida ao comerciário e seus familiares. 
Relativamente ao seu programa de lazer, que, diga-se de 
passagem, vem a ser uma de suas atividades mais vitalizadas, 
a Entidade subprograma: a) férias e fins de semanas; b) cultura 
e orientação social; c) educação física e desportos; e d) 
recreação. As atividades do Sesc, no que concerne ao 
subprograma de férias e fins de semana, e que ingressam na 
área de interesses de V. Sas. [Embratur] consistem em estadas 
em colônias de férias, hotéis, balneários, centros campestres e 
áreas de campismo, mediante utilização dos períodos 
semanais ou anuais de descanso, objetivando a recuperação 
psicossomática dos indivíduos e sua participação ativa em 
diferentes programações socioculturais, que podem incluir a 
divulgação de aspectos históricos e características 
socioeconômicas dos lugares visitados (Melo, 2007, p. 88) . 

 

A intenção da pesquisa de (Cheibub, 2014) foi compreender o turismo social em 

consonância com os elementos históricos, políticos e sociais no Sesc, assinalando o 

percurso da instituição, que oferece uma diversidade de produtos, por meio de 

programas, projetos e ações que fomentam e desenvolvem o turismo no Brasil 

desde 1946, data de sua criação. 

 

Assim, o turismo social foi uma ideia que deu certo. A ideia de turismo, quando 

encarada sob a ótica da educação para o lazer e da inclusão, pode se tornar um 

importante aliada na transformação da realidade de pessoas que não se 

caracterizam “exatamente pelo gozo pleno dos direitos da cidadania” (Magnani, 

1996, p. 32), as chamadas “minorias sociais”.  
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Na concepção de Beni (2006, p. 421)  

 

Turismo social é aquele fomentado com o objetivo de facilitar o 
turismo interno das classes menos favorecidas 
economicamente. Para o autor a denominação mais adequada 
seria turismo socializado, a fim de que não seja confundido 
com o turismo de massa. Especificando também que este tipo 
de turismo é representado por 3 segmentos: jovens, idosos, 
deficientes e inválidos e trabalhadores que recebem até 5 
salários mínimos. 

 

Costa (2005, como citado em Almeida, 2001, p. 89) afirma que o Sesc concebe o 

turismo social como: 

 

Ações que oportunizam a integração social, favorecendo a 
apreensão de bens culturais e a educação para e pelo turismo, 
garantindo o acesso da clientela a estas mesmas ações, 
através da oferta de serviços acessíveis ao seu poder 
aquisitivo  

 

Nestas concepções, nota-se a primeira intenção presente no turismo social: o 

acesso para quem não tem condições financeiras, algo que até hoje provoca 

discussões nos campos acadêmico e profissional, por ser considerado, muitas 

vezes, seu único elemento constitutivo. A Figura 4 apresenta diferenças entre o 

turismo tradicional (de massas) e o turismo do desenvolvimento (para todos). 

 

Turismo tradicional  Turismo de desenvolvimento 

O turista se isola  O turista se integra 

Concentração de benefícios  Distribuição de benefícios 

Receita  Riqueza 

Objetivo de desenvolvimento 
macroeconômico  Objetivo de desenvolvimento integral 

Comunidade a serviço do turismo  Turismo a serviço da comunidade 

O turista consome  O turista aprende 

Expansionismo científico  Ordenamento programático 

Crescimento sem limites  Limites em prol do bem-estar 

Figura 4  

Comparativo entre os tipos de turismo de Falcão et al. (2006) 
Fonte: Falcão, C. H. P. ; Santos, P. C. dos ; Silva, L. A. G. da. (2006). Turismo Social – Em busca de 
maior inclusão da sociedade. In: Carvalho, C. L. de; Barbosa, L. G. M. (2006). (Org.). Discussões e 
propostas para o turismo no Brasil: Observatório de Inovação do Turismo. 1ed.Rio de Janeiro: Senac 
Nacional, v. 1, p. 133. 
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Pode-se verificar que em todos os itens do turismo tradicional é visível a ação 

comercial e de geração de receita. Porém, o turismo de desenvolvimento é inclusivo 

e coloca-se a serviço da comunidade. 

 

A Figura 5 , apresenta a estrutura do turismo social, na qual fica evidente a presença 

das forças :  

 

 Demanda: que se apresentam como consumidores, de acordo com 

suas classes sociais e idades. 

 Intermediários: Compreende os operadores do turismo:, órgãos 

públicos, entidades sociais, sindicatos, igrejas etc. 

 Fornecedores: Apresentam como pousadas, hotéis, transportadoras, 

guias turísticos etc. 

 

 

Figura 5 
Estrutura organizacional do turismo social de Cheibub (2014) 
Fonte: Cheibub. B. L. (2014 P. 102). A história do “turismo social” no Serviço Social do Comércio-SP. 
(Tese de doutorado o Programa de Pós-graduação em História, Política e Bens Culturais. Centro de 
Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. Rio de Janeiro:Fundação Getulio 
Vargas). Recuperado de http://www. bibliotecadigital.fgv.br. 
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Verifica-se na Figura 5, a relação entre a demanda e fornecedores. Os 

intermediários são sempre o Estado e entidades de serviços sociais. O público 

variado exige demandas de fornecedores com capacidades qualificações diferentes. 

Com a ajuda de “novos segmentos”, como (1) turismo de base local ou comunitária, 

(2) turismo sustentável, (3) turismo solidário, dentre outros, foram incluídas 

estratégias de formação de novos segmentos, apesar de essas subdivisões não 

fazerem parte deste estudo. Mas não se pode citar que em 2014. o Sesc-SP propôs 

o tema “Turismo de Desenvolvimento: unidade na diversidade”, como atividade 

associada ao “II Encontro da Aliança de Formação e Pesquisa em Turismo Social e 

Solidário”, para o aprofundamento conceitual desses novos conceitos.  

 

Segundo (Cheibub, 2014, p. 159) a equipe técnica do Sesc-DN entende que o 

turismo social deveria ser; incluir todos os termos presentes enquanto um ideal do 

“bom” e “correto” turismo. Não se questiona aqui a ideologia presente em vários dos 

conceitos supracitados, e sim a característica genérica e leviana que afeta 

conceitualmente o turismo social por conta da incorporação dessas expressões, 

mesmo que embasadas por teóricos do campo de estudos turísticos.  

 

O exemplo citado da colônia de férias de Bertioga é relevante. A atividade tem dado 

oportunidade à população do próprio município para acessar suas dependências, 

mas ainda não há investimento em educação e capacitação para a população local.  

 

Diante destas considerações sobre turismo e consumo, o modelo de comportamento 

consumidor do produto turístico elaborado por Ryan (1995, como citado em Andrade 

2001), contém apenas dois estágios. Na Figura 5 , apresenta o primeiro estágio do 

modelo do comportamento do turista, caracterizado como um modelo tradicional do 

marketing. 
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Figura 6  
Primeiro estágio do modelo do comportamento do turista de Ryan (1995 como citado 
em Andrade, 2001) 
Fonte: Andrade, J. R. L. (2001). Comportamento do consumidor e escolha do produto turístico. 
Revista Turismo em Análise. v. 12, n. 1. Recuperado de http://www.revistas.usp.br/rta/issue/view/5226 

 

A Figura 6, representa o primeiro estágio. Aplicam-se com rigor os fatores de 

influência relativos ao comportamento do consumidor. No processo de decisão, que 

se inicia nas variáveis, passando pelo conhecimento do trecho e ou destinação, 

culminando na seleção do pacote, esta imagem evidencia a influência dos padrões 

de comportamento e dos fatores influenciadores no processo de seleção e decisão. 

 

O segundo estágio preconizado por Ryan (1995 como citado em Andrade, 2001) 

esta detalhado na Figura 7. 
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Figura 7  
Segundo estágio do modelo do comportamento do turista de Ryan,(1995 como 
citado em Andrade, 2001 p.13) 
Fonte: Andrade, J. R. L. (2001). Comportamento do consumidor e escolha do produto turístico. 
Revista Turismo em Análise. v. 12, n. 1. Recuperado de http://www.revistas.usp.br/rta/issue/view/5226 

 

 

A Figura 7, demonstra a aplicação do segundo estágio do comportamento do 

consumidor, após a seleção da viagem, com todos os seus atributos.  

 

Trabalhos desenvolvidos para examinar o comportamento do turista, estão no 

contexto de seleção do destino turístico, para visitantes e não visitantes, 

componentes das viagens, local da viagem, tipo de acomodação, agências de 

viagem, modo de viagem, quando e por quanto tempo fazer a viagem e principais 
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imagens que o turista pretende ver (sol, diversão, hospitalidade, vida social, 

amizade, por exemplo) implica as atitudes perante as viagens (Andrade, 2001). O 

autor acredita haver distinções entre produto turístico e bens/produtos, de certa 

forma, diferentes, pois a compra de um produto turístico é determinada pela sua 

especificidade, motivação e características de viagens (motivo psicográfica, 

demográfica, interativa etc.). Isso gera cada tipo de turista, e a destinação turística 

estaria maximizando a utilidade total do conjunto de serviços prestados (Andrade, 

2001). 
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3 Metodologia 

 
Este capítulo discorre sobre a pesquisa realizada, apresentando sua caracterização, 

unidade de análise, unidade de observação, modelo de pesquisa, e procedimentos 

para a coleta a análise dos dados. A pesquisa se classificou como descritiva 

qualitativa, tendo como meio para otimizar o objetivo a pesquisa bibliográfica. O 

estudo de caso. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Pesquisa é um processo formal e sistemático cujo objetivo é encontrar respostas 

para problemas, mediante o emprego de métodos científicos. Busca compreender a 

realidade, a partir de uma indagação constante e sucessiva, combinando sempre 

teoria e dados. Ou seja, o propulsor para uma pesquisa é o problema, pois sem ele 

não há razão de se realizá-la (Minayo,1993; Gil, 2010). 

 

Para (Marconi & Lakatos, 2011), para ter certeza sobre o método a ser trabalhado e 

sobre seu correto delineamento, um dos primeiros passos de uma pesquisa é a 

busca do pesquisador por estudos já realizados por teóricos e pesquisadores 

anteriores sobre o mesmo tema, permitindo-se, assim, uma visão abrangente de 

pesquisas documentais, bibliográficas e estudos de caso sobre o tema abordado. 

 

Alinhada ao objetivo geral deste estudo, com a sua estrutura teórica, esta pesquisa 

caracterizou-se como base em uma pesquisa descritiva, nos moldes de um estudo 

de caso, com uma abordagem qualitativa. 

 

A pesquisa descritiva demonstra características de determinada população ou de 

determinado fenômeno, sem ter o compromisso de explicá-lo, embora sirva de base 

para tal explicação. Neste tipo de pesquisa, o pesquisador tenta descrever um 

assunto, usualmente, criando o perfil de um grupo de problemas, organizações, 

pessoas ou eventos.  

 

Para (Vergara,1998) e (Gil, 2010), esse tipo de pesquisa apoia-se em fontes que 

fornecerão as base para as experiências práticas, como a pesquisa bibliográfica, 
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documental e entrevistas com pessoas que têm ou tiveram experiência com o 

problema pesquisado.  

 

O estudo de caso caracteriza-se, para (Marconi & Lakatos, 2011) como um método 

de pesquisa sobre determinado indivíduo ou grupo que seja representativo do seu 

universo, para que, sejam analisados aspectos de sua existência.  

 

(Gil, 2010) afirma que este método consiste no estudo profundo e exaustivo de um 

ou poucos objetos, de maneira a permitir seu amplo e detalhado conhecimento, 

tarefa praticamente impossível por meio de outras metodologias. 

 

(Yin, 2005) ressalta a utilização de documentos para planos explícitos de coleta de 

dados, pois estes podem dar suporte a outras evidências durante a pesquisa, por 

constituírem registros de arquivos importantes para o pesquisador perceber as 

evidências do caso estudado e construir a descrição do objeto de pesquisa, 

permitindo, assim, uma análise mais acurada dos resultados. 

 

3.2 A unidade de análise da pesquisa  

 

A unidade de analise compreendeu o Sesc MG, que oferece diferentes modalidades 

de turismo social com base em duas distinções: turismo emissivo e turismo 

receptivo. O turismo emissivo e o turismo receptivo têm papel fundamental na 

promoção, descentralização e regionalização da atividade, fomentando o fluxo 

turístico nos territórios e envolvendo as comunidades receptoras e os turistas. Suas 

atividades propiciam o intercâmbio entre culturas e maior interação entre os povos. 

 

Na modalidade de turismo receptivo, os roteiros são constituídos para receber 

grupos vindos de outros locais, solicitados por outros regionais ou entidades 

parceiras. Já o turismo emissivo permite ofertar diretamente ao trabalhador mineiro 

do comércio um amplo portfólio de viagens a destinos em âmbitos estadual, nacional 

e internacional, com maior prioridade para onde há rede de hospedagem Sesc. 

Ambas as modalidades devem fomentar a cadeia produtiva de uma 

localidade/região e prezar pela valorização da cultura e características do estado, 

por meio do trabalho desenvolvido com guias locais e roteiros associados a 
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educação, cultura e lazer. 

 

3.3 A unidade de observação  

 

A unidade de observação foi a Gerência de Turismo do Sesc em MG  e as unidades 

operacionais, considerando-se os pacotes trabalhados no período de fevereiro a 

agosto de 2016. Para esta observação, foram entrevistados 20 gestores envolvidos 

diretamente no processo de turismo emissivo e receptivo.  

 

3.4 Procedimentos para a coleta de dados 

 

Para a realização desta pesquisa cumpriram-se as seguintes etapas no processo de 

coleta de dados, pesquisa de campo, análise e interpretação dos dados conforme 

tabela 3. 

 

Tabela 3  
Síntese da metodologia 

Objetivo Fonte de coleta de dados 
Tipo de 

pesquisa 

Específico A: Identificar as 
políticas para o turismo social no 
Sesc em Minas Gerais . 

Resumo das opiniões (Paiva, 2016). 
Módulo programação (Giacomini Filho, 
2014) 

Pesquisa 
documental 
Entrevista 

semiestruturada 

Específico B: Identificar as 
políticas para o turismo social no 
Sesc em Minas Gerais . 

Resumo das opiniões (Paiva, 2016). 
Modulo programação (Giacomini Filho, 
2014) 

Pesquisa 
documental 
Entrevista 

semiestruturada 
Específico C: Identificar de que 
forma os clientes buscam 
informações e/ou são informados 
sobre os pacotes de turismo. 

Turismo social hospedagem (Munhon, 
2014) 

Pesquisa 
documental 
Entrevista 

semiestruturada 

Específico D: Identificar os motivos 
para escolha dos pacotes e seus 
atributos para compra. 

Apresentação do treinamento de turismo 
social SESC-MG do Departamento de 
Turismo da Regional Belo Horizonte 
(Paiva, 2015). Relatórios de pesquisa de 
satisfação. 

Pesquisa 
documental 
Entrevista 

semiestruturada 

Específico E: Identificar os motivos 
e fatores de influência para o 
consumo dos pacotes de turismo 
social. 

Apresentação do treinamento de turismo 
social SESC MG do Departamento de 
Turismo da Regional Belo Horizonte 
(Paiva, 2015). Relatórios de Pesquisa de 
satisfação 

Pesquisa 
documental 
Entrevista 

semiestruturada 

Específico F:  Identificar os fatores 
influenciadores para compra dos 
pacotes e o grau de satisfação dos 
clientes. 

Turismo social hospedagem (Munhon, 
2014) Pesquisa de satisfação 

Pesquisa 
documental 
Entrevista 

semiestruturada 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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Para a realização desta pesquisa, foram enviados 45 e-mails aos gestores 

diretamente ligados ao turismo social nas unidades de análises e observações. O 

roteiro de entrevista foi enviado na terça-feira, 25 de outubro de 2016, às 15:05 para 

os e-mails dos gestores, com uma mensagem de solicitação de respostas 

(APÊNDICE B). Foram devolvidos preenchidos no dia 29 de outubro (APÊNDICE C). 

Foram recebidos 20 formulários preenchidos, pois no período da pesquisa a 

entidade mantinha diversos cursos e treinamentos fora das unidade, o que dificultou 

o retorno das informações em tempo hábil. Porém, todos os 20 questionários 

recebidos foram utilizados como fonte de pesquisa para o trabalho em curso. 

 

Na segunda etapa, o estudo foi complementado pela obtenção de informações de 

pesquisa com os gestores do turismo social do Sesc em Minas Gerais . Nesta etapa, 

foi solicitado aos gestores do turismo, via e-mail da entidade, o preenchimento dos 

formulários de pesquisa, onde eles poderiam informar apenas dados que pudessem 

ser publicados e de domínio público. 

 

As perguntas foram elaboradas exatamente de acordo com os objetivos específicos 

deste trabalho. Os formulários válidos foram tabulados em tabela própria, para 

apresentação neste documento, considerando todas as respostas dos e-mails 

recebidos. O método de análise qualitativo foi utilizado para analisar os dados, tendo 

em vista que as informações obtidas não foram dissecadas com técnicas 

estatísticas.  

De acordo com Godoy (1995, p. 58). 

 

[...] considera o ambiente como fonte direta dos dados e o 
pesquisador como instrumento chave; possui caráter descritivo; 
o processo é o foco principal de abordagem e não o produto; a 
análise dos dados foi realizada de forma intuitiva e 
indutivamente pelo pesquisador; não requereu o uso de 
técnicas e métodos estatísticos; e teve como preocupação 
maior a interpretação de fenômenos e a atribuição de 
resultados. 
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O método de pesquisa qualitativo foi usado para definir o problema e identificar 

determinantes e os objetivos específicos. O tratamento dos dados utilizou um 

método não estatístico, por meio da avaliação direta e pessoal do autor. Considerou-

se o cruzamento dos dados, porém a base de comparação foi direta. 

 

Para a analise dos resultados, foi utilizada a técnica do discurso do sujeito coletivo 

ao DSC (Lefèvre e Lefèvre, 2000), que é uma proposta de organização e tabulação 

de dados qualitativos de natureza verbal obtidos de depoimentos. 

 

Para cada pergunta do questionário foi selecionado o DSC considerado o mais 

significativo para o entendimento do objetivo da pesquisa. 

 

As dez questões formuladas para a entrevista em profundidade com os gestores do 

Regional de Turismo Belo Horizonte (gerentes e coordenadores) seguiram uma 

ordem, para que os entrevistados dessem suas opiniões sobre quem é o público 

alvo dos pacotes de turismo social (perfil geral), vantagens (valor tangível) que a 

entidade pretende para o lazer, características do turismo no que se refere aos 

principais fatores e motivos que influenciam os clientes no momento da escolha de 

um pacote de turismo, trechos (roteiros) mais procurados; atributos que 

normalmente influenciam as decisões de compras, informações mais relevantes que 

precisam ser mais consideradas para o sucesso desta oferta, e cuidados que o Sesc 

em Minas Gerais se atenta para uma assertividade do consumidor na busca de 

informações sobre os pacotes de turismo social (APÊNDICE A). 

 

3.5 Pesquisa documental 

 

A documentação refere-se a todo o material baseado em documentos escritos ou 

não. Segundo Marconi e Lakatos (2011), a pesquisa com o foco em análise de 

documento utiliza três variáveis: fontes escritas ou não; fontes primárias ou 

secundárias; e contemporâneas ou retrospectivas.  

 

Gil (2010) acrescenta que esse tipo de procedimento técnico é parecido com a 

pesquisa bibliográfica. A diferença está na natureza das fontes, pois esta forma vale-

se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico ou que ainda 
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podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. Além de analisar os 

documentos recém elaborados, aqueles que já foram processados, mas podem 

receber outras interpretações, como relatórios de empresas e tabelas, ainda podem 

ser analisados. 

 

Os documentos cedidos pela Regional Belo Horizonte foram: 

 

 Turismo social hospedagem (Munhon, 2014); 

 Apresentação Treinamento de Turismo Social Sesc-MG do 

Departamento de Turismo da Regional Belo Horizonte (Paiva, 2015).  

 Modulo programação – ANEXO A (Giacomini Filho, 2014)  

 Resumo das opiniões dos pacotes já realizados fornecido pela 

Regional Belo Horizonte, a partir do modelo de avaliação das viagens – 

ANEXO B (Paiva (2016). 
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4 Apresentação e análise dos resultados 

 

Este capítulo apresenta-a analise dos resultados e sua discussão de acordo com as 

teorias e apuração de resultados das pesquisas qualitativas e comparativos com os 

documentos pesquisados no acervo da entidade. 

 

4.1 Caracterização dos entrevistados 

 

A tabela 4 caracteriza o perfil dos 20 gestores de turismo social do Sesc-MG, 

entrevistados para a presente pesquisa 

 

Tabela 4  
Caracterização dos entrevistados segundo o gênero, a formação acadêmica, o tempo 

de trabalhao na instituição, o cargo que ocupa e o tipo de turismo 

Entrevistado 
Gênero 

(M/F) 
Formação 

Tempo 
Sesc 

(anos) 
Cargo 

Tipo 
Turismo 

G1 M Mestre 4 Gerente Receptivo 
G2 F Superior 4 Supervisora Receptivo 
G3 F Superior 4 Gerente Receptivo 
G4 F Superior 6 Supervisor Receptivo 
G5 F Superior 5 Gerente Emissivo 
G6 M Superior 2 Supervisor Receptivo 
G7 M Superior 10 Gerente Emissivo 
G8 F Superior 4 Supervisor Receptivo 
G9 F Superior 4 Coordenador Emissivo 
G10 M Superior 5 Gerente Receptivo 
G11 F Superior 4 Gerente Receptivo 

G12 F Superior 5 Gerente Emissivo 
G13 F Superior 3 Coordenador Emissivo 
G14 M Superior 3 Gerente Emissivo 
G15 F Superior 15 Coordenador Emissivo 
G16 M Superior 7 Gerente Emissivo 
G17 F Superior 4 Analista Adm. Emissivo 
G18 M Superior 3 Gerente Receptivo 
G19 M Superior 2 Supervisor Receptivo 
G20 M Superior 3 Supervisor Receptivo 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Verifica-se que os gestores participantes das entrevistas são servidores do Sesc 

Regional-MG  e que formação em curso superior para 100% dos participantes. 

Gênero: 50% são do sexo masculino e 50% do feminino, mostrando equilíbrio na 

amostra dos participantes. Tempo de Sesc: 70% têm 4 anos ou mais de gestão na 

atividade turismo social. Cargo: 100% ocupam cargo de gestão. Tipo de turismo: 

55% representam o turismos emissivo e 45% o turismo receptivo, apresentando 
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também um equilíbrio de participação na amostra. 

 

Tabela 5  
Sínteses dos processos de consumo nos pacotes de turismo social na percepção dos 

gestores 

Nº Questões Resultados 

1)  
Como os clientes do Sesc em 

MG, buscam informações sobre 
os pacotes de turismo Social? 

Os clientes buscam informações via site, telefone e nas 
centrais de atendimento nas unidades operacionais do 
Sesc em Minas Gerais . 

2)  
Quais são os motivos mais 
relevantes para suas escolhas? 

Os clientes sentem-se seguros em negociar com o 
Sesc, o preço das viagens e os roteiros. 

3)  
Quais são os atributos que 

influenciam as suas decisões de 
compras? 

Os maiores atributos dos pacotes de turismo do Sesc 
são qualidade dos serviços prestados, facilidade de 
pagamento e os valores agregados em forma de 
cultura,lazer e recreação. 

4)  
Quais as características do 

turismo Social no Sesc em Mg?  

Beneficios e descontos para os comerciários e 
programação diferenciada do mercado de turismo 
social. 

5)  

Quais são as vantagens – valor 
tangível - que o cliente percebe 

ao adquirir um pacote de 
turismo social pelo Sesc Mg? 

O valor tangível é o custo acessível dos pacotes de 
turismo e a qualidade dos serviços prestados. 
Acomodações e garantia de receber o que foi 
contratado. 

6)  

O Sesc Mg, comercializa os 
pacotes de turismo social 
somente para os clientes 

cadastrados como 
comerciários? 

Existem pacotes restritos para determinada categoria de 
clientes Sesc mais grupos de idosos, porém os pacotes 
oferecidos para comercialização ao público são de fácil 
acesso e com descontos para os comerciários. 

7)  

Na construção da oferta de um 
determinado pacote de turismo 
social para o público de MG, 

quais são as informações mais 
relevantes que são 

consideradas para o sucesso 
desta oferta? 

Preço promocional; destacar o roteiro da viagem,  e a 
definição de datas estratégicas; disseminar a venda dos 
pacotes nas empresas do comércio, para os grupos de 
idosos e para a clientela dos cursos que frequentam os 
produtos da entidade. A diferenciação esta na 
abordagem dos colaboradores atendidos nas centrais 
de atendimento. 

8)  

Qual é a média de idade dos 
clientes que compram os 

pacotes de turismo do Sesc em 
Mg? 

O publico de maior procura por pacotes de turismo 
social tem mais de 50 anos. Preferencialmente, 30% 
com viagens em família. 

9)  
Quais são os trechos mais 

procurados para os pacotes de 
turismo social? 

Os destinos de sol e praia, como o Sesc Mineiro de 
Grussaí e litoral capixaba, são hoje os mais procurados, 
seguidos dos destinos de bem-estar, como Caldas 
Novas e Poços de Caldas. 

10)  

Há demanda, por parte dos 
clientes comerciários em MG, 
por consumo de pacotes de 
turísticos social do Sesc em 
MG? Qual é percentual de 

comerciário em sua carteira de 
clientes neste segmento? 

Existe demanda desta categoria nas excursões de 
turismo social oferecidas pelo Sesc. Até setembro/2016 
o público de comerciário/dependente foi de 52,95%. A 
intenção é que esta porcentagem aumente a cada ano, 
considerando as novas diretrizes de subsídio para este 
público, oferecendo pacotes turísticos com preços ainda 
mais atrativos. 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Como forma de ratificar os processos de consumo nos pacotes de turismo social no 

Sesc em Minas Gerais em consonância com os autores citados no referencial 

teórico, com apoio na interpretação do autor nos formulários de pesquisa e 
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documentos da entidade sobre o tema. 

 

O consumidor pesquisa o ambiente em busca de dados adequados à tomada de 

decisão. O consumidor interessado tende a buscar mais informações, dependendo 

do tipo de compra (SOLOMON, 2002). 

 

Quanto aos resultados da questão sobre a como os clientes do Sesc em Minas 

Gerais, buscam informações sobre os pacotes de turismo Social, ressalta-se que os 

sites são uma ferramenta largamente utilizada por todos que buscam informações 

sobre compras. Porém, nos casos de consumo dos pacotes de turismo configuram 

somente como informação dos pacotes. Os fechamentos das compras são 

realizados nas “Centrais de Atendimento”, que são pontos de vendas localizados nas 

unidades operacionais e Agências de Serviços do Sesc em Minas Gerais . 

Em relação à busca de informações sobre os pacotes, o consumidor tem acesso às 

peças motivacionais (videofilme/DVD, banner e prospecto), às peças informativas 

(fôlder e Regulamento Interno do Meio de Hospedagem e Planta Baixa do Andar, 

afixados na parte interna da porta de entrada de cada UH, para conhecimento e 

segurança dos hóspedes) e o site da entidade, que apresenta a seus associados os 

roteiros no site, Facebook, Wallpaper e Intranet. A Gerência de Turismo em Belo 

Horizonte divulgou o Módulo Programação de Giacomini Filho (2014).  

 

 Peças motivacionais – Videofilme/dvd do meio de hospedagem, 

apresentando também os atrativos turísticos (naturais e culturais) do 

local/região/estado, com duração média de quatro minutos. Este 

material deve ser encaminhado a todas unidades operacionais do 

Regional, Setor de Turismo Emissivo dos demais Departamentos 

Regionais, órgão oficial de turismo, agências de viagens, empresas, 

associações, sindicatos e estabelecimentos de ensino; banner com 

imagens das principais áreas do meio de hospedagem, para ser 

utilizado em eventos (feiras, exposições, congressos, seminários, 

dentre outros); prospecto com fotos e informações sucintas do meio de 

hospedagem.  

 Fôlder excursão – internacional, camisetas, toalhas, bonés, chapéus, 

chaveiros, bolsas, nécessaires e outros artigos com o logotipo do meio 
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de hospedagem para venda na loja de conveniência e promoção do 

meio de hospedagem; pasta, caneta e crachás com o logotipo do meio 

de hospedagem para serem utilizados na área de eventos.  

 Peças informativas – fôlder contendo o mapa turístico da região, 

síntese do potencial turístico do estado, fotos do meio de hospedagem 

e dos atrativos turísticos, descrição detalhada dos serviços, 

equipamentos e instalações do meio de hospedagem. Esse material 

deve ser encaminhado a todas unidades operacionais do Regional, 

Setor de Turismo Emissivo dos demais Departamentos Regionais, 

órgão oficial de turismo, agências de viagens, empresas, associações, 

sindicatos e estabelecimentos de ensino. Conforme descrito na Figura 

8. 

 

 

 
 

Figura 8 
Informações sobre Turrismo Social  
Fonte: Dados da pesquisa documental/SESC/MG, 2016. Recuperado de: www.sescmg.com.br 

 

 Viajar com a família e os amigos ficou mais fácil e acessível por causa 

da política Viaje com o Sesc – Turismo Todo Dia, uma grande 

oportunidade que o Sesc oferece aos trabalhadores do comércio de 

bens, serviços e turismo e seus dependentes curtirem dias de férias 
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com muita diversão e relaxamento. Com a iniciativa, você aproveita as 

excursões para quatro Unidades de Hospedagem - Juiz de Fora, Ouro 

Preto, Poços de Caldas e Grussaí (RJ) a preços imperdíveis.  

 O Viaje com o Sesc - Turismo Todo Dia é exclusivamente destinado a 

esses trabalhadores, com renda mensal comprovada de até 3 (três) 

salários mínimos e com carteirinha do Sesc atualizada. As excursões 

são realizadas no período de segunda a sexta-feira, com saída de Belo 

Horizonte, e a programação prevê passeio e diversas opções de lazer 

nas pousadas.  

 

A conveniência de compra pela internet desenvolve a sensação de poder ter acesso 

a tudo. O sucesso de qualquer negócio está baseado em tudo que as empresas 

puderem descobrir para motivar seu público (Oliveira, 2007; Rossini, 2013). As 

informações sobre o que o turista deseja e como podem usufruir do seu tempo de 

lazer são repassadas no site, com as opções, que incluem os roteiros programados 

e os benefícios para a realização da viagem escolhida pelo associado. 

 

Como a decisão de compra envolve atividades mentais para usar os serviços, 

conforme (Rossini, 2013), as crenças, os reais valores, o psicológico e os 

sentimentos mais profundos que impulsionam a compra (Schinaider et al., 2016) são 

repassados também pela internet nas redes sociais e no site. Os videofilme/dvd do 

meio de hospedagem, apresentando também os atrativos turísticos (naturais e 

culturais) do local/região/estado, com duração média de quatro minutos, são peças 

motivacionais que podem também gerar a criação de conteúdo de qualidade, que 

chama as pessoas para a instituição e os pacotes são claramente visualizados para 

onde os consumidores querem estar. O conteúdo que o Sesc divulga com os 

interesses dos turistas, naturalmente. atrai o tráfego de entrada para a rede de 

informação e pode ser convertido no aproveitamento no longo prazo.  

 

Em relação aos motivos mais relevantes do consumidor no momento das escolhas 

de um pacote de turismo observou-se na figura 9 os fatores influenciadores do 

processo de decisão de compras de pacotes de turismo social  vai ao encontro das 

respostas dos gestores do Sesc MG, que são: os preços dos pacotes estão 

ajustados à condição da clientela, pois o turismo social não tem a finalidade de obter 
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lucro financeiro, e sim lucro social. Promover “estratégias inclusivas e educativas 

priorizando o acesso do cliente de menor renda a passeios, viagens e hospedagens 

a lazer”, conforme a política de turismo social do Sesc.  

 

A Política de Turismo Social do Sesc tem como objetivos: 

 

 Democratizar o acesso ao produto turístico;  

 Atuar como agente de inclusão social; 

 Educação pelo turismo e para o turismo;  

 Valorização da economia local e do patrimônio histórico-cultural; 

 Incentivo à atividade turística regional e nacional; 

 Qualidade de vida + Experiência + Aprendizagem; 

 

De acordo com o exposto pelos entrevistados, pode-se confirmar, com base na 

pesquisa documental, que a Política do Turismo Social do Sesc em Minas Gerais  

planeja suas ações com as expectativas do cliente, observando este fator 

influenciador no processo de decisão de compras. 

 

 

Figura 9  

Informações sobre preços  
Fonte: Dados da pesquisa documental/SESC/MG, 2016. Recuperado de: www.sescmg.com.br 

 

O tarifário das pousadas do Sesc em Minas Gerais foi recentemente atualizado e 

conta agora com tarifas mais atrativas e com mais benefícios para os comerciários.  
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 Metade do valor do usuário – Agora, quem é comerciário paga 50% 

do valor de usuário em qualquer tarifa e pacote de hospedagem, 

inclusive nos períodos de alta temporada.  

 Duas crianças grátis – São permitidas até duas crianças, 

dependentes de comerciários, grátis por acomodação.  

 Usuário pagando tarifa de comerciário – Hospedando-se na mesma 

acomodação de um comerciário, o usuário agora paga a tarifa de 

comerciário. 

 

Em relação à faixa salarial, que também é uma das condições na decisão no 

processo de consumo dos pacotes de turismo social, a Tabela 4 ,que evidencia o 

perfil dos clientes no período de 01/01/2016 a 31/08/2016. Configura-se na tabela 6. 

 

Tabela 6  
Clientes por faixa salarial 01. 01. 2016 a 31. 08. 2016  

Faixa Salarial Quantitativo Percentual 

Até 3 salários 2879 52,93 

De 4 a 6 salários 805 14,80 

De 7 a 10 salários 117 2,15 

+ de 10 salários 59 1,08 

Não informado 0 0 

Não possui 337 6,20 

Fonte: Dados da pesquisa documental/SESC/MG, 2016. Recuperado de: www.sescmg.com.br 

 

A tabela 6 da Gerência de turismo social, mostra que toda a estratégia de preços 

utilizada pelo Sesc em Minas Gerais, tem como alvo seu público preferencial, de 

acordo com a sua Missão. 

 

Em relação aos atributos que influenciam as decisões de compras dos clientes do 

turismo social no Sesc Minas Gerais, podem-se destacar com base na pergunta 3:  

 

 A qualidade dos serviços prestados pelo Sesc no processo de 

acolhimento dos clientes é um fator influenciador no processo de 

decisão. Os motivos que levam os clientes a escolherem os destinos 

ou trechos são os valores acessíveis dos pacotes em relação ao 

mercado de turismo comercial e os períodos de ofertas dos pacotes. 
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 As excursões promovidas pelo Sesc possuem roteiros especialmente 

elaborados para que os viajantes conheçam os atrativos históricos e 

culturais de diferentes destinos, unindo o prazer de viajar à experiência 

de aprendizagem e à descoberta de novas realidades. Possibilitam 

experiência únicas, convívio social e melhoria da qualidade de vida. 

 

 Em 2017, os pacotes de turismo contemlaram 94% para destinos Sesc (MG e BR) e 

6%  para hotelaria de mercado. 

 

A programação das viagens é feita com um planejamento prévio a partir de: 

 

 visão global dos roteiros ofertados aos clientes;  

 avaliação e definição criteriosa dos períodos e destinos a serem 

lançados; 

 melhorar a divulgação, visando atender a diferentes motivações de 

viagem; 

 reduzir o percentual de excursões canceladas. 

 

Os diferenciais dos pacotes são: 

 

 credibilidade e segurança; 

 guia cadastrado no Ministério do Turismo acompanhando todas as 

viagens; 

 alimentação inclusa na maioria dos pacotes;  

 passeios e atividades de cultura e lazer,  inclusos na programação; 

 valores diferenciados para comerciários e seus dependentes. 

 

Em 2015, foram realizados 57 destinos diferentes; em 2016, 39 destinos diferentes; 

e 2017, ampliação de passeios de 1 dia (16 opções), com excursões para 33 

destinos.  

 

Em relação aos períodos de ofertas de pacotes, conforme exposição dos 

entrevistados, pode-se destacar: 
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 Alta temporada  – maior procura por viagens no período de alta 

temporada/férias escolares. 

 Destinos – Sesc unidades de turismo e pousadas em Minas Gerais 

2016 (57%) previsto até dezembro 2017 (60%) planejamento. 

 Destinos – Sesc no Brasil 2016 (35%) 

 

As excursões significam viagem com pernoite, o que possibilita a utilização de 

serviços turísticos e a apreciação dos atrativos do destino. Saídas da sede em Belo 

Horizonte e unidades do Sesc do interior, exclusivas para comerciários com renda 

mensal comprovada de até três salários mínimos do titular da reserva.  

 

Em 2016, foi implantada a pré-reserva de 48 horas para comerciários por telefone 

pela Central de Relacionamento com o cliente. Para 2017, a meta proposta é de 20 

dias para comercialização exclusiva dos pacotes ao trabalhador do comércio de 

bens, serviços e turismo e idosos pertencentes aos grupos das unidades Sesc-MG; 

meta de pelo menos 20% de comerciário nos passeios Sesc-MG, Mais Grupos; 

Valores ainda mais acessíveis para os comerciários e seus dependentes. 

 

As informações relativas aos dados estatísticos das excursões/passeios(até julho de 

2016) estão descritas nas tabela 7. 

 

Tabela 7  

Quantidade de excursões emitidas no período 
Descrição 2013 2014 2015 *2016 

Sede 220 159 173 121 

Unidades 32 47 67 11 

TOTAL 252 206 240 132 

Fonte: Dados da pesquisa documental/SESC/MG, 2016. Recuperado de: www.sescmg.com.br 

 

A tabela 8 representa as vendas de pacotes/Saídas de Grupos  

 

Tabela 8  
Quantidade de viajantes no período 

Descrição 2013 2014 2015 *2016 

Sede (BH) 7.580 5.384 6.085 4.127 

Unidades 1.131 1.506 2.012 371 

TOTAL  8.711  6.890  8.097  4.498  
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Fonte: Dados da pesquisa documental/SESC/MG, 2016. Recuperado de: www.sescmg.com.br 

 

A partir dos das tabelas 6 e 7 , constata-se que a política da Gerência de Turismo 

Social do Sesc-MG , reconhece a necessidade de planejar novas estratégias para 

incentivar o turismo, partindo das unidades operacionais, indo ao encontro da 

missão de promover estratégias inclusivas e educativas, que priorizem o acesso do 

cliente de menor renda a passeios, viagens e hospedagens a lazer. Assim, o Sesc 

desenvolve novos pacotes para a ampliação do turismo social com o programa 

“Turismo Todo Dia”, para atender às unidades operacionais do interior, com o intuito 

de  ampliar o atendimento aos comerciários/dependentes de até 03 salários 

mínimos. Esta ação permite concluir que as características do produto ou dos 

atributos dos pacotes são bem organizadas para a compra e o consumo.  

 

O estudo do comportamento do consumidor objetiva o entendimento da percepção 

por parte do consumidor de que, com base em tais informações, os profissionais do 

marketing consigam influenciar as compras, pois uma pessoa motivada está pronta 

para agir, e a influência da percepção que ela tem da situação é o ponto inicial 

(Kotler & Keller, 2006). 

 

As características do Turismo Social no Sesc em Minas Gerais , na opinião dos 

entrevistados acessibilidade aos produtos, com roteiros que prezam uma 

aproximação com a comunidade local; benefício para categorias especificas; 

programação diferenciada e variedades de pousadas dentro do estado de Minas 

Gerais além da de Grussaí e demais pacotes nacionais e internacionais, com 

roteiros atrativos para o público. 

 

De acordo com (Blackwell, Engel, & Miniard, 2000), classes sociais são divisões 

homogêneas e fixas em uma sociedade em que indivíduos e suas famílias partilham 

de valores, crenças, interesses e estilo de vida semelhantes, sendo possível a 

categorização de comportamentos. A importância de membros de uma família 

realizarem viagens juntos foi apontada nos relatos, o que comprova que a família é a 

mais importante organização de compra de produtos de consumo.  
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Os documentos da Gerencia de Turismo Social do Sesc em MG as seguintes 

características do turismo social:  

 

 Passeio – consiste em uma viagem de curta duração pelo período de 

um dia, sem pernoite, geralmente realizado em localidades mais 

próximas do ponto de embarque, aproveitando ao máximo a estada no 

local de destino. É uma boa forma de atender ao público de menor 

poder aquisitivo ou pouca disponibilidade de tempo, proporcionando 

momentos de lazer e conhecimento local; 

 Excursão – há uma definição geral da palavra, que é: “passeio 

recreativo, de estudo ou de observação, por lugares mais ou menos 

próximos de uma cidade”. A grande vantagem da excursão é a 

possibilidade de aquisição de uma viagem mais econômica, uma vez 

que contempla custos negociados com condições especiais para grupo 

e muitos serviços já inclusos, como hospedagem, receptivo, passagem 

aérea, alimentação, guia (acompanhante e local), atrativos turísticos e 

outros. Conforme definições estatísticas do Sesc – Departamento 

Nacional, pode ter formato de curta duração (de 1 a 4 dias), média 

duração (de 5 a 10 dias) ou longa duração (acima de 10 dias); 

 Excursão rodoviária – o ponto de partida de todas as ações de 

emissivo do Sesc foi nos primeiros anos de sua atuação, na década de 

1950, com a realização de “caravanas” em ônibus para os grupos de 

idosos. Já com trajetória consolidada e reconhecida pelo público, esta 

modalidade deve se renovar, prospectando novos públicos, novas 

ações, em processo contínuo de crescimento e diversificação. É um 

serviço muito abrangente, que pode ser trabalhado por todas as 

unidades operacionais e oferece roteiros às mais variadas regiões do 

Brasil; 

 Excursão aérea – por meio do transporte aéreo, já consolidado no 

turismo de maneira geral, o Sesc oferece mais uma possibilidade de 

inclusão, permitindo a realização de excursões a lugares distintos e 

distantes do local de origem com maior comodidade e rapidez nos 

deslocamentos; 
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 Excursão marítima – a partir do interesse em diversificar e ofertar 

produtos de qualidade pouco explorados no campo social, surge no 

Sesc-MG a excursão marítima, partindo do pressuposto de que a 

inclusão do turismo social pode se estender a diferentes modalidades 

de turismo. 

 

No âmbito do conceito de turismo emissivo e receptivo, também é fundamental 

abordar o desenvolvimento, o ordenamento e a promoção dos diferentes segmentos 

turísticos, questões que se fazem presentes como uma das ações do turismo social, 

em concordância com os objetivos da Política Nacional de Turismo. 

 

A determinação de segmentos favorece a comunicação e divulgação das excursões, 

ao criar uma identidade que promove cada tipo de viagem e remete às experiências 

que serão proporcionadas. Também auxilia no planejamento mais assertivo quanto 

ao cuidado em distribuir os destinos ao longo do ano e oferecer sempre um mix de 

segmentos em cada período. Com isso, destinos similares não concorrem entre si e 

é mantida uma oferta diversificada para atender a diferentes interesses. Os 

segmentos descritos a seguir demonstram a diversidade de experiências e temáticas 

que podem ser abordadas nas excursões e nos passeios. 

 

 Sol e praia – Segundo definição do Ministério do Turismo, este 

segmento se dá por atividades relacionadas a recreação, 

entretenimento ou descanso em praias, em função da presença de 

água, sol e calor. No Brasil, o segmento do turismo de sol e praia é o 

mais desenvolvido e procurado, tendo em vista a diversidade de praias 

e destinos existentes na costa brasileira de norte a sul. 

 Bem-estar – Caracteriza-se como um tipo de turismo em que há a 

busca por cuidados com a saúde e o corpo, aliados ao lazer, ao 

relaxamento e à diversão. Em tais destinos, os roteiros envolvem 

hospedagem, atrativos e passeios que buscam proporcionar tais 

sensações aos turistas. 

 Histórico cultural – Neste segmento, o viajante entra em contato com 

a história de destinos que se revela no patrimônio material e imaterial, 

artístico e arquitetônico e nas manifestações populares, expressão 
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maior da multiculturalidade do Brasil. A gastronomia, as festas 

tradicionais e a arte contemporânea complementam essa rica 

experiência. As viagens envolvem atrativos que possuem valor 

histórico de grande relevância local, regional ou nacional. 

 Religioso – No Brasil, a cultura também se faz presente pela 

religiosidade. Para ir ao encontro de diversos ideais e crenças, o 

turismo religioso envolve visitas a festas religiosas, santuários de 

peregrinação e destinos tradicionais que despertam a espiritualidade. 

 Ecológico – Para desfrutar das belezas naturais encontradas no 

Brasil, o turismo ecológico propicia o contato com o meio ambiente, 

estimulando a prática de atividades de lazer e aventura, de forma 

responsável e incentivando a conservação do patrimônio natural e 

cultural. Tal contato promove maior consciência ambiental por meio da 

interpretação. 

 Ecoturismo – ação que tem por objetivo utilizar de forma sustentável o 

patrimônio natural e cultural, incentivar sua conservação e buscar a 

formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação 

do meio ambiente, promovendo o bem estar das populações 

envolvidas. Utilizar de forma sustentável determinado recurso significa 

que seu uso é feito de maneira que mantenha ao máximo sua 

integridade e preveja a possibilidade de ser recuperado no caso de 

ocorrerem impactos impossíveis de serem evitados. 

 Internacional – Conhecer novos países e ter contato com diferentes 

culturas são experiências propiciadas pelas viagens internacionais. A 

possibilidade de experimentar a totalidade dos costumes, de aprender 

outros idiomas e de conhecer a história de grandes cidades torna as 

excursões inesquecíveis. 

 O turismo social – de desenvolvido pelo Sesc, que tem como principal 

vertente o lazer, também engloba outros tipos de turismo (Giacomini 

Filho,2014), com destaque para: 

 Turismo educacional (pedagógico) – ação que tem por objetivo 

transpor os muros da escola, buscando na diversidade do patrimônio 

cultural e na biodiversidade dos ecossistemas brasileiros elementos de 

estudo que enriqueçam o conteúdo pedagógico. Seu caráter 
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multidisciplinar permite ao aluno entender por meio de observações, os 

diversos fatores (geográficos, históricos, sociais e políticos) que 

interagiram nas ações as quais os remetem à realidade atual. Isso 

possibilita a formação de uma visão crítica e consciente acerca de 

assuntos sociais, políticos e ecológicos. 

 Turismo de eventos – ação que possibilita aos viajantes participarem 

de congressos, convenções, seminários, feiras, festas culturais, 

eventos esportivos e demais encontros que visam atingir objetivos 

profissional-cultural, técnico-operacional, de atualização, de emoção 

artística, científica e de outros diversos ramos existentes. 

 Turismo de pesca – ação que tem como principal filosofia não 

somente a importância de como se pesca, mas de como obter o 

máximo de prazer com a pescaria sem agredir o meio ambiente. 

 Turismo rural – ação praticada por viajantes que procuram vivenciar o 

simples prazer da vida no campo, como pescar, andar a cavalo e 

praticar a ordenha; ou seja, participar das atividades rotineira de uma 

fazenda e, também, ter contato com as pessoas da região. 

 Turismo de saúde – ação praticada por viajantes que visam obter o 

bom funcionamento e sanidade de seu físico e de seu psiquismo, 

procurando regiões que disponham de estâncias hidrotermais ou 

hidrominerais, às quais são atribuídas propriedades terapêuticas, 

como, fontes sulfurosas ou de águas minerais, lama para banhos e 

areia quente. 

 

Em relação à pergunta que busca identificar as vantagens – valor tangível - que o 

cliente percebe ao adquirir um pacote de turismo social pelo Sesc-MG observou-se 

que valor percebido, é um dos requisitos de comportamento do consumidor. 

Segundo ZEITHAML (1988), o valor percebido é a avaliação total do consumidor 

sobre a utilidade de um produto com base em percepções do que é recebido e do 

que é dado.  

 

De acordo com os gestores do turismo social do Sesc-MG, os fatores perceptíveis e 

tangíveis ao optar por um pacote são: garantia e solidez da entidade ao ofertar um 

produto e garantir o que foi negociado, variedades de hospitalidades em Minas 
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Gerais e no Brasil. Em todos pacotes de turismo social do Sesc já estão incluídos, 

transporte com ônibus novos e conservados, guias, alimentação, atividades de lazer 

e cultura. No quesito “facilidade de contratação” o comerciário clientela preferenial 

tem descontos de até 50%  das tarifas de mercado. 

 

A forma com que o Sesc-MG comercializa os pacotes de turismo social somente 

para os clientes cadastrados como comerciários, os respondentes são unanimes ao 

informar que os pacotes não são exclusividade dos comerciários, mesmo eles sendo 

a clientela preferencial. Assim, fica evidenciado que os pacotes de turismo são 

oferecidos à comunidade em geral e que os comerciários têm condições 

diferenciadas. 

 

A questão 7 buscou idenificar na percepção dos gestores quando na construção da 

oferta de determinado pacote de turismo social para o público de Minas Gerais, 

quais são as informações mais relevantes que são consideradas para o sucesso 

desta oferta eles afirmam que as informações para a construção de uma oferta é um 

quesito primordial para o sucesso de uma ação de consumo. Ressaltam ainda que 

no processo de construção de uma oferta levam-se em conta:  

 

 destino; 

 preço final do pacote por usuário; e 

 serviços agregados ao pacote. 

 

Para a construção dos pacotes e das ofertas, também é necessário entender qual é 

a faixa de idade destes clientes habituais.  

 

Quanto a média de idade dos clientes habituais com base nas respostas dos 

gestores, fica evidenciado que os pacotes de turismo do Sesc-MG  atingem a todas 

as idades. “Variavelmente, temos atendimentos a todas as faixas etárias, mas os 

maiores destaque são os comerciários 20 a 50 e os idosos pessoas acima de 60 

anos”. No entanto, a categoria “idoso” busca com maior brevidade as ofertas e há 

grande procura por familiares em geral de comerciários também. 
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Culturalmente, o Sesc atrai o público acima de 60 anos. Mas, após o lançamento do 

Programa Turismo Todo dia, voltado para os comerciários e dependentes, a 

participação do público infanto-juvenil e de casais jovens está ampliando. 

 

Segundo (Corrêa et al,1994), grupos de pessoas acabam influenciando de alguma 

forma as decisões de compra, pois, conforme a situação, as pessoas procuram 

comprar. Consequentemente, o contexto pessoal do consumidor da terceira idade 

afeta o comportamento das pessoas como cliente, definindo o que podem e querem 

usar, pagar e comprar. 

 

Os fatores pessoais que mais influentes no comportamento de compra são: idade, 

ocupação, situação econômica, estilo de vida e ciclo de vida. Devido à sua 

importância, o ciclo de vida familiar é um dos critérios mais utilizados pelos 

profissionais ligados à construção estratégica de uma corporação. 

 

Uma variedade muito grande de produtos está mais diretamente ligada à idade e ao 

ciclo de vida familiar do que a qualquer outro fator. Conclui (Dias, 2004 p. 62): “As 

pessoas, ao longo de sua vida, além das mudanças de hábito e novas expectativas 

advindas com a maturidade, passam a comprar diversos produtos, como roupas e 

remédios, e serviços, como lazer,turismo,viagens, de acordo com a idade. Suas 

preferências e necessidades variam de acordo com a idade, o ciclo de vida familiar e 

estágios psicológicos”. 

 

Fica claro que as pessoas que compram os pacotes levam em consideração o que 

eles significam: uma experiência do direito de descansar, tempo de lazer, que 

desenvolve aspectos da personalidade e integração social; e o direito ao 

desenvolvimento pessoal, conforme (Cheibub, 2012). 

 

Importante concordar com a opinião de Miranda (2010). quando afirma que o turismo 

social não é um produto para pessoas pobres, e sim uma forma de viajar em que 

existam ambições humanas e sociais, e isso vale para todos. O turismo social 

melhora não apenas a estrutura já existente, mas também desenvolve a interação 

entre viajantes e as populações que os recebem (Miranda, 2011). 
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O Sesc apresenta uma política de turismo baseada em passeio excursão e uma 

oferta diversificada para atender a diferentes interesses. Por isso nos momentos de  

lazer os associados experimentam uma sensação de bem-estar, relaxamento e 

liberdade a partir da escolha de comprar um divertimento que a entidade distribui ao 

longo do ano em seu mix de segmentos em cada período.  

 

Os trechos mais procurados pelos clientes no processo de consumo do Turismo 

Social no Sesc-MG de acordo com os gestores são: sol e praia, seguidos das 

unidades de pousadas em Minas Gerais. Como pontos de grande procura, citam-se 

Bertioga, em São Paulo, Caldas Novas em Goiás e Praia Formosa, no Espírito 

Santo. Estes trechos estão sempre com adesão de 100% logo no início do 

lançamento do pacote, conforme relato dos gestores. 

 

A questão que constitui-se em investigar se existe por parte dos clientes 

preferenciais, os (comerciários), uma procura pelos pacotes de turismo social do 

Sesc-MG . Verificou-se pelas respostas dos gestores, que existe uma demanda por 

parte dos clientes comerciários em Minas Gerais. Neste sentido, os fatores externos, 

quais sejam, históricos, econômicos, políticos, sociais, nos quais o indivíduo está 

inserido estão de lado na mente humana nas decisões e mente carregada de 

emoções e desejos. Conforme (Andrade, 2001), isso varia segundo cada tipo de 

turista, e a destinação turística estaria maximizando a utilidade total do conjunto dos 

turistas, na medida em que o Sesc oferece a diversidade de pacotes que aumentam 

as diferentes necessidades dos turistas o que está de acordo com a teoria de 

Maslow. 

 

O interesse motivacional do indivíduo em cada etapa de sua vida liga-se à satisfação 

das necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de autoestima e até, a 

autorealização, que é considerada o topo da pirâmide, em que o indivíduo atinge o 

seu nível de satisfação ou motivação total. 

 

Importante lembrar que no conjunto dos pacotes planejados pelo Sesc as viagens e 

estadas em lugares distintos do entorno habitual do consumidor por um período de 

tempo consecutivo inferior a um ano fazem parte da motivação de escolha, 

principalmente com a programação Viagem Todo Dia em locais como Gruta da 
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Lapinha, Santuário do Caraça ou Inhotim, fatos observados pela por Cheibub (2012). 

Isso leva à questão pontuada por Miranda (2011) sobre o fato de o turismo ter as 

chances de melhorar não só a estrutura já existente, mas também de desenvolver 

novas ferramentas para promover a interação entre viajantes e as populações que 

os recebem. 

 

4.2 Dsc Gestores 

 

Neste tópico, apresenta-se para cada pergunta uma tabelas com as respostas dos 

entrevistados, sobre o consumo de pacotes de turismo social no Serviço social do 

Comércio (SESC). 

 

Os resultados referente a forma como os clientes do Sesc-MG, buscam informações 

sobre os pacotes de turismo Social na percepção dos gestores estão descritas na 

tabela 9. 

 

Tabela 9  

informações sobre os pacotes de turismo Social 

Continua 

SIGLA EXPRESSÕES CHAVES 
IDÉIA 

CENTRAL 

G1 
Pelo site do Sesc em Minas, redes sociais, e-mail, telefone e 
presencialmente em uma de suas unidades de serviços. 

site 

G2 A grande maioria por telefone e alguns pessoalmente na unidade telefone 

G3 
Por meio dos canais de venda, com agências de serviços, call-center e 
nas centrais de relacionamento com clientes nas unidades 
operativas. 

Central de 
relacionamento 

G4 Site da empresa e presencial em nossas unidades. Site 

G5 
Principalmente através das Centrais de Atendimento e Sesc 
Serviços, Call Center e mídias sociais. 

Centrais de 
Atendimento 

G6 Pela central de reservas telemarketing (31) 3279-8100 e ou on-line. Central de reservas 

G7 
Nas Centrais de Atendimentos, site da entidade, fôlders distribuídos 
no comércio dentre outros. 

Centrais de 
Atendimentos 

G8 Internet, atendimento das unidades, amigos e outros usuários 
atendimento das 

unidades 

G9 
Por telefone, e-mail e site. Contudo, a reserva só pode ser efetivada 
presencialmente. 

Site 

G10 
Através do site da entidade, ligações para as Unidades operacionais, 
assim como os canais de informações da empresa. 

Site 

G11 

A maior representatividade de busca pelas informações é advinda da 
Central de Relacionamento. Grande parte dos clientes que tem 
interesse em adquirir um pacote de viagem busca a unidade para 
obter estas informações. 

Central de 
Relacionamento 
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Conclusão 

SIGLA EXPRESSÕES CHAVES 
IDÉIA 

CENTRAL 

G12 
Presencialmente nas unidades do Sesc, pelo site da entidade, central 
de atendimento e e-mail. 

Site 

G13 Por meio do site, fôlder, cartazes, telemarketing e boca a boca. Site 

G14 Buscam informações nas Centrais de Relacionamento. 
Centrais de 

Relacionamento 

G15 
As informações sobre as viagens são divulgadas por meio de 
fôlderes,, cartazes, site, facebook, mailing, Agências Sesc Serviços e 
unidades e Central de Atendimento. 

Centrais de 
Relacionamento 

G16 
Via site na internet e redes sociais principalmente, além de contato 
telefônico nas pousadas e centrais de atendimento do Sesc. 

Centrais de 
atendimento 

G17 

Através de contato telefônico realizado junto à Unidade desejada, 
adquirindo, assim, informações repassada pelos colaboradores. 
Consultas ao site institucional, realizando pesquisas de 
infraestrutura, serviços, programações, acessos e localizações, 
através de divulgações em redes sociais, mídias e cartazes. 

Site 

G18 

Os clientes do Sesc estão habituados ao atendimento presencial e, 
normalmente, tiram dúvidas sobre os pacotes turísticos por telefone. 
Assim, as compra são realizadas nas Unidades de Serviços. Mais 
precisamente nas Centrais de Atendimento, como exemplo, Sesc 
Serviços da Olegário Maciel em Belo Horizonte. As informações 
podem ser encontradas no site do Sesc e a divulgação é realizada por 
meio das redes sociais da entidade e por impressos que são 
distribuídos em pontos estratégicos dos outros serviços Sesc e 
trabalhados pelos consultores de relacionamento. Quando o cliente 
pretende comprar hospedagem do Sesc, o mesmo tem opção de 
reservar online e diretamente nas Unidades de Hospedagem. 

Centrais de 
atendimento 

G19 
Na Unidade Pousada de Juiz de Fora, principalmente pelo telefone 
da Unidade. 

Telefone 

G20 
Através do atendimento presencial nas Centrais de Atendimento, 
pelo site da instituição e por telefone. 

Atendimento 
presencial 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

De acordo com as respostas, “site” e a “central de atendimento” são consideradas as 

referências de informações sobre os pacotes de turismos social. Os sites, com 

certeza, são uma ferramenta largamente utilizada por todos que buscam 

informações sobre compras. Porém, nos casos de consumo dos pacotes de turismo 

o site configura somente como informação dos pacotes. Os fechamentos das 

compras são realizados nas Centrais de atendimento, que são pontos de vendas 

localizados nas unidades operacionais e Agencias de serviços do Sesc em Minas 

Gerais . 
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Em relação aos motivos mais relevantes do consumidor no momento das escolhas 

de um pacote de turismo, pode-se verificar conforme tabela 10. 

 
Tabela 10 

Motivos mais relevantes para escolha 
Continua  

SIGLA EXPRESSÕES CHAVES 
IDÉIA 

CENTRAL 

G1 
A confiança nos serviços, preços atrativos, programação 
diferenciada, roteiros especiais, tradição, comodidade e experiências 
positivas anteriores. 

Confiança 
Preços atrativos 

G2 

Os motivos que levam nossos clientes escolherem seus destinos, são 
os valores, que em alguns momentos estão mais altos que em outras 
agências de turismo (palavras de clientes) e locais que tem vontade 
de conhecer. 

Valores 
Novos destinos  

G3 
Roteiros oferecidos como, praia, cidades históricas, religioso, 
proporcionado entretenimento, aprendizagem, experiência, integração 
a um custo atrativo aos comerciários de baixa renda (inclusão social). 

Custo 
Destinos ofertados 

G4 Vontade e possibilidades. Vontade 

G5 
Acredito que a escolha esteja muito relacionada à acessibilidade dos 
preços praticados e à garantia de qualidade intrínseca ao nome 
Sesc. 

Preços praticados 
Qualidade 

G6 
Atendimento diferenciado, localização, infraestrutura e 
segurança. 

Atendimento 
segurança 

G7 Lazer, descanso, turismo social e entretenimento. Turismo social 

G8 Qualidade, preço Qualidade e preço 

G9 Preço e a confiança no Sesc. E confiança 

G10 
Busco qualidade de atendimento, prestação do serviço com 
excelência que venha atender as expectativas. 

Qualidade 

G11 
O motivo mais relevante é o local, no município tem uma preferência 
por locais litorâneos ou cidades termais. 

Destino 

G12 

Interesse em vivenciar uma experiência diferente do seu cotidiano, 
curiosidade em conhecer novos lugares, pessoas, culturas, sair da 
rotina, bem como aproveitar o tempo livre, seja férias ou fins de 
semana com momentos de lazer e descanso. 

Destino 

G13 Preço e destino. Preço e destino 

G14 Roteiro, serviços inclusos no pacote e custo Destino e custo 

G15 

Os clientes do Sesc escolhem viajar pelo Sesc pela segurança, 
credibilidade, a diversidade de destinos, acompanhamento de todo o 
trajeto de um guia credenciado no Ministério do Turismo, preço 
acessível e a forma facilitadora de pagamento. 

Destino e 
segurança 

G16 Preço, comodidade, pacotes atrativos Preço 

G17 

Turismo social, com preços acessíveis. Estruturas com diversos 
atrativos recreativos como: parque aquático, jogos de mesa, quadras 
esportivas, atendimento diferenciado e acolhedor, perfil, muitas vezes, 
voltado ao lazer e descanso. 

Preço 

G18 
Identificação com a Missão da entidade, garantia de preços 
acessíveis e qualidade dos serviços ofertados. 

Preço e qualidade 

G19 Lazer, preço, localização geográfica. Preço e destino 

G20 
Preço diferenciado e exclusivo para o comerciário e seus 
dependentes, alimentação e transporte inclusos em todos os pacotes, 
portfólio de locais com várias opções. 

Preço e destino 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Como observado na tabela 9, os fatores influenciadores no processo de decisão de 

compras de pacotes de turismo social vão ao encontro das respostas dos gestores 

do Sesc-MG, que são os preços dos pacotes ajustados à condição da clientela, pois 

o turismo social não tem a finalidade de obter lucros financeiros, e sim o lucro social 

e promover “estratégias inclusivas e educativas, priorizando o acesso do cliente de 

menor renda a passeios, viagens e hospedagens a lazer”, conforme a política de 

turismo social do Sesc.  

 

Em relação aos atributos que influenciam as decisões de compras dos clientes do 

Turismo Social no Sesc MG, os resultados estão descritos na tabela 11. 

 
Tabela 11 

Atributos que influenciam suas decisões de compras 
Continua 

SIGLA EXPRESSÕES CHAVES 
IDÉIA 

CENTRAL 

G1 
Qualidade dos serviços prestados, facilidade nas opções de 
pagamento e valores agregados. 

Qualidade 

G2 
Na grande maioria, o que tem grande peso para decisão são os 
valores cobrados. 

Valores 

G3 Roteiros e preços. Preços 

G4 Atendimento de uma necessidade. Atendimento 

G5 Destinos, valor, período. Destino 

G6 Valores acessíveis, facilidade na reserva. Valores 

G7 
Preços acessíveis, opções diversas e variadas, qualidade de 
serviços e fidelização. 

Qualidade e preço 

G8 Preço, qualidade, atendimento, localização da unidade. Qualidade e preço 

G9 
Destino (praia – os destinos para Grussaí, Bertioga, Praia Formosa, 
Guarapari são bastante procurados), preço e a pensão completa (o 
fato do cliente saber que não há a necessidade de custos adicionais). 

Destino e preço 

G10 
Busco produtos que atendam às necessidades pontuais. Vou a um 
casamento e estou precisando de uma camisa. Busco, hoje, custo 
benefício. 

Demanda e Custo 

G11 
Os fatores que influenciam a compra relacionam-se a valor, 
transporte para deslocamento conforme a distância do destino. 

Valor e destino 

G12 
Sazonalidade (períodos), destinos, roteiros, programação, duração, 
serviços incluídos e preços. 

Destino 

G13 Preço e forma de pagamento. Preço 

G14 
Serviços de qualidade que atendam às suas expectativas, 
infraestrutura que ofereça maior conforto e comodidade, a preços 
competitivos e justos. 

Qualidade 

G15 
Os atributos que mais influenciam as tomadas de decisões de nossos 
clientes são destino, período e preço. 

Destino 

G16 Acredito que os valores e as facilidades de pagamento.  
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Continua 

SIGLA EXPRESSÕES CHAVES 
IDÉIA 

CENTRAL 

G17 

Locais com atrativos diversificados, evitando de tornar a estadia 
monótona. destinos ainda não visitados, incorporando na cultura 
pessoal novos olhares, saberes e conhecimento; condições de acesso 
em bom estado de conservação (estradas, rodovias), consulta de 
locais (cidades) que possuem infraestrutura mínima de um 
atendimento básico de saúde; e condições de conforto ofertadas pela 
área de hospedagem. 

Destino 

G18 Qualidade dos serviços. Qualidade 

G19 Lazer, preço, localização geográfica. Destino e preço 

G20 
Preço, alimentação inclusa nos pacotes, roteiro, duração dos pacotes 
em média 5 dias. 

Preço 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os resultados indicam que a qualidade dos serviços, o preço e os destinos ofertados 

pelo Sesc no processo de acolhimento dos clientes é um fator influenciador no 

processo de decisão. 

 

A tabela 12 descrever os relatos sobre as características do Turismo Social no Sesc 

em MG. 

 
Tabela 12 

Características do turismo Social no Sesc em MG 
Continua 

SIGLA EXPRESSÕES CHAVES 
IDÉIA 

CENTRAL 

G1 
Acessibilidade aos produtos, com roteiros que prezam uma 
aproximação com a comunidade local, benefício para categorias 
especificas, programação diferenciada. 

Acessibilidade 

G2 
Variedades de pousadas dentro do estado de Minas Gerais, além da 
de Grussaí e demais pacotes nacionais e internacionais com roteiros 
atrativos para o público. 

Atrativos 

G3 
Promover a igualdade de oportunidades, inclusão social, valorizar a 
economia local e o patrimônio histórico, incentivar a atividade turística. 

Igualdade 

G4 
Atendimento ao cliente com qualidade, presteza e diversidade. Atendimento e 

qualidade 

G5 

Acessível e de boa qualidade. Trata-se de turismo social, voltado 
muitas vezes, para um público que está tendo acesso pela primeira 
vez à compra de viagens em forma de pacote. Esse público busca 
proporcionar lazer entretenimento para sua família em seu tempo de 
descanso. A viagem é vista como um momento especial, uma 
conquista. 

Acessibilidade 
Conquista 

G6 Lazer, diversão, entretenimento, receptividade no atendimento. Receptividade 

G7 
Conforto, qualidade dos serviços, boa alimentação, preços 
acessíveis, opções em várias localidades do estado, lazer e 
entretenimento. 

Qualidade 
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Conclusão 

SIGLA EXPRESSÕES CHAVES 
IDÉIA 

CENTRAL 

G8 
Público familiar, de baixa renda, que procura conforto, qualidade de 
atendimento e segurança. 

Qualidade 

G9 
Facilitar o acesso a atividades turísticas que proporcionam 
momentos de lazer e cultura a segmento popular da sociedade 

Acessibilidade 

G10 
Dar acesso aos comerciários para que desfrutem de um lazer com 
qualidade e com preço accessível. 

Qualidade 

G11 

O turismo social no município ainda tem um grande quantitativo de 
público advindo do grupo de idosos como clientes que adquirem os 
pacotes. Os índices de adesão de compra por comerciários e 
dependentes tem crescido na Unidade, mas não representa ainda a 
maior parte do público. Outro público que atingimos são as viagens em 
família, que tem como característica o consumo de pacotes aéreos, 
preferencialmente, para o exterior. Estes clientes são em sua 
totalidade comerciários e dependentes e buscam o Sesc em Minas 
Gerais , principalmente pelos valores dos pacotes. 

Preço 

G12 

Acessibilidade: Promover a inclusão social, facilitando o acesso ao 
maior número de pessoas ao turismo; solidariedade fomentar a 
economia local; beneficiar visitantes e visitados, por meio de um 
turismo responsável; valorizar as culturas regionais; e contribuir com a 
sua sustentabilidade, qualidade e experiência de aprendizagem. 

Acessibilidade 

G13 Baixo custo, socialização e acesso ao conhecimento turístico Acessibilidade 

G14 

Incorporar os comerciários, seus dependentes e pessoas de baixa 
renda ao movimento turístico, transformando em realidade o sonho de 
conhecer as outras do Brasil e sua diversidade cultural, com custo 
acessível. 

Preço 

G15 

O turismo social do Sesc permite que um número maior de pessoas 
viajem com qualidade e preço acessíveis, promovendo a igualdade 
de oportunidades, democratizando o acesso às atividades turísticas. 
Atua como agente de inclusão social, valoriza a economia local e o 
patrimônio histórico-cultural e incentiva a atividade turística regional e 
nacional. 

Acessibilidade e 
qualidade 

G16 
Baixo preço, pacotes e tarifários especiais para comerciários. 
Turismo voltado para a cultura, os aspectos ligados à economia 
criativa das localidades, histórico, sol e praia, religioso, lazer e família 

Preço 

G17 
Turismo voltado para a família, com atividades e programações que 
atendam ao público infantil e adulto, tendo como característica 
principal o lazer e descanso. 

Turismo 

G18 
Foco em viagens que proporcionem experiências culturais e 
educativas, sem deixar de atender ao lazer para os comerciários e 
seus familiares no tempo livre. 

Experiências 

G19 

Incluir e difundir o turismo a um grupo maior de pessoas, atuando com 
uma atividade de lazer que conta com a hospitalidade como meta de 
trabalho. O turismo social busca atingir uma demanda crescente e 
carente de trabalhadores do comércio e seus dependentes a uma 
necessidade urgente de acesso a programas de valorização 
social do indivíduo por intermédio do turismo. 

Acessibilidade 

G20 
Atingir o seu público alvo, trabalhador do comércio de bens serviços e 
turismo, pacotes exclusivos com preços diferenciados para 
comerciários. Acessibilidade ao turismo social através do preço. 

Preço 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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A Tabela 13 evidencia as respostas dos gestores que as principais características 

dos produtos do turismo social no Sesc-MG, perpassam pela acessibilidade aos 

produtos com roteiros que prezam uma aproximação com a comunidade local, 

benefício para categorias especificas, programação diferenciada, variedades de 

pousadas dentro do estado de Minas Gerais, além da de Grussaí, e demais pacotes 

nacionais e internacionais com roteiros atrativos para o público. 

 

Tabela 13  

Vantagens: Valor tangível na percepção do cliente ao adquirir um pacote de turismo 
social pelo Sesc-MG 

Continua 

SIGLA EXPRESSÕES CHAVES 
IDÉIA 

CENTRAL 

G1 
Valores mais acessíveis e garantia da contratação dos serviços de 
acordo com o ofertado. 

Garantia 

G2 

Ao retornarem das viagens, os clientes ficam deslumbrados com os 
locais e o que foi apresentado, mas no primeiro momento o maior 
incômodo tem sido os valores cobrados, pois questionam que eles 
entendem que o Sesc poderia ofertar valores mais acessíveis, e o 
que se percebe é que para alguns locais (nacionais e internacionais) 
as taxas não são atrativas. 

Valores acessiveis 

G3 
Valor agregado, como transporte, passeios, guia, hospedagem e 
alimentação, a um custo equilibrado. 

Preço 

G4 Preço acessível e valor social. Acessibilidade 

G5 
O padrão de qualidade Sesc. O público se sente seguro. Ele já espera 
um padrão de acomodações, atendimento e serviços por um valor 
compatível com o que pode pagar. 

Preço 

G6 
Facilidade no processo de pagamento e ou agendamento de 
reservas online. 

Facilitadores 

G7 
No caso da categoria “comerciário”, nossa clientela preferencial, os 
descontos são até de 50%, sendo o pacote incluso com hospedagens 
e alimentação, o que favorece o cliente e toda a sua família. 

Cliente preferencial 

G8 Conforto, bom atendimento, segurança, preço. Segurança 

G9 Custo-benefício. Custo-benefício 

G10 
Percebe que adquiriu um produto de qualidade com preço satisfatório. 
Sente-se privilegiado em desfrutar de tanta qualidade. 

Qualidade 

G11 
Entre os fatores elencados, citam-se valor dos pacotes, comodidade e 
qualidade do atendimento. 

Qualidade  

G12 

Credibilidade da instituição, segurança, conteúdo da programação 
e roteiros, serviços incluídos, valores acessíveis, facilidade de 
pagamento e atividades que promovem a integração e convívio social 
dos participantes. 

Segurança 

G13 Turismos de qualidade a baixo custo. Qualidade 

G14 
Conforto das unidades habitacionais (frigobar, ar-condicionado, 
camas confortáveis, chuveiro elétrico etc.), infraestrutura de 
alimentação com restaurantes e lanchonetes. 

Conforto 

G15 
As principais vantagens (valor tangível) são ônibus de qualidade e 
meios de hospedagem confortável onde utilizamos na maioria dos 
destinos são na rede Sesc. 

Qualidade 

G16 
Utilização das áreas de lazer, acessibilidade às unidades de 
hospedagem de todo o país. 

Acessibilidade 
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Conclusão 

SIGLA EXPRESSÕES CHAVES 
IDÉIA 

CENTRAL 

G17 
Preços acessíveis e pacotes com pensão completa, reduzindo assim 
os gastos com a viagem. 

Preço 

G18 

Instalações condizentes com as ofertadas, transporte seguro, 
profissional qualificado para acompanhar a viagem, refeições com 
cardápios avaliados previamente pelos técnicos da área. Todos os 
serviços envolvidos em um roteiro turístico oferecido pelo Sesc 
passaram por criteriosa análise, que envolve visita técnica de definição 
de roteiro e teste dos serviços para avaliar a qualidade e aderência ao 
propósito do turismo social. 

Destino  
Segurança 

G19 
Possibilidade de usufruir (com um valor acessível para seus padrões 
econômicos), de atividades de lazer e turismo com valores bem 
abaixo do as possibilidades de mercado. 

Preço 

G20 
Transporte incluso, alimentação meia pensão com café da manhã e 
almoço, atividades do roteiro, configuração da acomodação, em sua 
maioria com ar-condicionado. 

Destino 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

De acordo com o quadro acima, de acordo com os gestores do turismo social do 

Sesc-MG, os fatores perceptíveis e tangíveis ao optar por um pacote foram 

(acessibilidade, conforto, custo-benefício, segurança, preço, qualidade, garantia e 

solidez da entidade ao ofertar um produto, garantir o que foi negociado).  

 

Tabela 14  

Comercializalização dos pacotes de turismo social apenas para os clientes 
cadastrados como comerciários 

SIGLA EXPRESSÕES CHAVES 
IDÉIA 

CENTRAL 

G1 
Depende da modalidade. Há pacotes que são restritos a público e 
categoria, mas a maior parte dos pacotes são disponíveis para todos os 
públicos. 

Para todos 

G2 Não, para comerciários, dependentes e usuários (público geral). Não 

G3 
Preferencialmente. Preferencialm

ente 

G4 Não. Não 

G5 
Não. Os valores são diferenciados para o comerciário, mas muito 
procurados pelos frequentadores em geral, principalmente os da terceira 
idade. 

Não 

G6 
Não. Toda e qualquer pessoa tem acesso aos pacotes de turismo social 
nas instituições do Sesc-MG. 

Não 

G7 
Todas os clientes, independentes da categoria, têm acesso aos serviços de 
hospedagem da entidade. 

Para todos 

G8 
Não. É dada a preferência de compra aos comerciários, que têm período 
de venda exclusiva. Assim, após esse período e caso restem vagas, os não 
beneficiários podem efetuar a compra do pacote turístico. 

Não 

G9 
Não. É dada a preferência de compra aos comerciários que têm período de 
venda exclusiva. Assim, após esse período e caso restem vagas, os não 
beneficiários podem efetuar a compra do pacote turístico. 

Não 

G10 
O Sesc da foco especial aos comerciários que obtém as carteirinhas da 
entidade. Contudo, há procuras e atendimentos àqueles que buscam este 

Comerciários  
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serviço 

G11 
Comercializa-se apenas para clientes cadastrados no sistema de 
matrículas, incluindo comerciários, dependentes e usuário idoso. 

Comerciários 

G12 
Os pacotes são abertos ao público geral, com condições especiais para 
os comerciários. 

Para todos 

G13 
Não. Além dos comerciários e dependentes, há uma parcela significativa 
de usuários. 

Não 

G14 

Não. Comerciários que tenham a carteira do Sesc sempre terão prioridades 
para reservas e descontos nos preços. Contudo, outras pessoas não 
comerciárias podem usufruir das unidades do Sesc em todo território 
nacional. 

Não 

G15 
Não. Todas as pessoas podem viajar com o Sesc em Minas Gerais, porém 
o comerciário terá um valor diferenciado do pacote, além de ter venda 
exclusiva nos primeiros dias de venda. 

Não 

G16 
O Sesc permite abertura para todos os tipos de clientes. Contudo, o 
comerciário tem maiores facilidades por ser o público preferencial do Sesc. 

Para todos 

G17 
Não. Existem pacotes para atendimento à clientela usuária e idosos, mas 
como valores diferentes do comercializado para com o perfil comerciário. 

Não 

G18 

Todas as pessoas podem comprar um pacote de viagens ou reservar um 
hotel do Sesc, mas há diversos mecanismos que priorizam e garantem o 
atendimento do público prioritário da entidade, que é o comerciário e seus 
dependentes, com foco no amplo acesso aos de baixa renda. Exemplo de 
práticas que garantem o acesso dos comerciários: período de vendas 
exclusivo. 

Para todos 

G19 
Não. Os pacotes são oferecidos preferencialmente para os comerciários, 
com preferência quanto a datas, prazos e valores. 

Não 

G20 
Não. Os clientes comerciários possuem descontos exclusivos, os outros 
clientes também podem viajar através dos pacotes ofertados pelo Sesc. 

Não 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Observou-se na tabela 14, que as respostas dos gestores são unanimes em 

informar que os pacotes não são exclusividade dos comerciários, mesmo eles sendo 

a clientela preferencial. A tabela 14 retrata o processo de construção da oferta de um 

determinado pacote de turismo social para o público de MG e as informações mais 

relevantes que são consideradas para o sucesso desta oferta.  

 

Tabela 15  

Comercializalização dos pacotes de turismo social somente para os clientes 
cadastrados como comerciários 

Continua 

SIGLA EXPRESSÕES CHAVES 
IDÉIA 

CENTRAL 

G1 
Na verdade, o mais importante é o destino escolhido. Há uma 
necessidade grande do público mineiro por roteiros de sol e praia, por 
exemplo 

Destino 

G2 
Valor e pessoas que podem participar da viajem junto a ela pagando o 
mesmo valor acessível, além de atividades de lazer disponibilizadas no 
hotel e/ou pousada para a clientela. 

Acompanhantes 

G3 
Valor e pessoas que podem participar da viajem junto a ela pagando o 
mesmo valor acessível, além de atividades de lazer disponibilizadas no 
hotel e/ou pousada para a clientela. 

Acompanhantes 

G4 Destino, preço e serviços ofertados. Destino 
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Conclusão 

SIGLA EXPRESSÕES CHAVES 
IDÉIA 

CENTRAL 

G5 
Destino, data, valor, atrações específicas do local ofertado, oportunidades 
de lazer e turismo relacionadas. 

Destino 

G6 
Valores. Oferecemos as atividades recreativas que as unidades realizam, 
apresentações artísticas, festividades de acordo com a data do pacote e 
cardápio com várias opções. 

Preço 

G7 

Preço promocional. Destacar o roteiro da viagem, definição de datas 
estratégicas, disseminar a venda do pacote nas empresas do comércio 
junto aos grupos de idosos, clientela dos cursos que frequentam os 
produtos da entidade e a diferenciação é abordagem dos nossos 
colaboradores atendidos nas centrais de atendimento. 

Preço 

G8 Valor, comodidade, segurança, atendimento, localização Preço 

G9 
Não participo dessa construção e não tenho elementos para responder a 
essa questão. 

- 

G10 NR - 

G11 

As informações vinculam-se ao atendimento das necessidades que o 
cliente busca, como: atratividades do local, beleza, informações atreladas 
ao objetivo que o cliente busca por exemplo, o descanso. Além dos 
benefícios oferecidos pelo Sesc em MG , a fim de se trabalhar o turismo 
social e de fácil acesso ao comerciário e dependente, agregando 
informações como valor do pacote e os benefícios em ser cliente do Sesc. 

Atendimento 

G12 Período e duração da realização, programação e preço. Preço 

G13 Destino, atividades, alimentação e preço. Destino 

G14 Destinos de maior procura e interesse do público  

G15 

É elaborado um roteiro detalhado onde o cliente está ciente de todos 
os serviços que serão oferecidos. São distribuídos material de 
divulgação onde informamos o preço, serviços inclusos e a forma de 
transporte (aéreo ou rodoviário). Na formatação do pacote, buscamos 
sempre buscar a melhor proposta de negociação com os prestadores de 
serviço (hotel, guia local, refeições, ingressos, etc.) para que possamos 
passar para os nossos clientes serviços de qualidade e com preços 
acessíveis. 

Destino e preço 

G16 Atrativos: Atividades de lazer, programação cultural e etc. Atividades 

G17 
Todo o escopo de tarifário (diária completa, meia-pensão ou café da 
manhã). Se contempla passeios, programação proposta para o 
desenvolvimento do pacote e atrativos diversificados. 

Tarifas 

G18 

Relevância do destino escolhido para a transformação das pessoas 
através de experiências de lazer ligadas a cultura, educação e saúde. 
Se há infraestrutura turística no local que atenda aos critérios mínimos 
definidos pelo Sesc. Avalia-se também se existe demanda da cidade que 
fará o emissivo para a cidade do receptivo, dentre outros critérios técnicos 
complementares. 

Destino 

G19 
Datas condizentes com os períodos de folgas do trabalho, forma de 
pagamento, atrativos da unidade, percentual de descontos para 
comerciários 

Comodidade 

G20 
Transporte ida e volta alimentação inclusa no pacote, possibilidade de 
dividir o pacote em parcelas que cabem no bolso do cliente, roteiro do 
local. 

Preço 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Informações para construção de uma oferta é um quesito primordial para o sucesso 

de uma ação de consumo, considerando atributos com preço, tarifas, destino, 

comodidade e as atividades proporcionadas ao cliente. 
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Na tabela 15 , verifica-se que, de acordo com as respostas, os itens que se levam 

em conta na hora da construção de uma oferta, são destino, tipo de transporte, 

roteiro. 

 

Tabela 16  

Média de idade dos clientes que compram os pacotes de Turismo do Sesc-MG 
Continua 

SIGLA EXPRESSÕES CHAVES 
IDÉIA 

CENTRAL 
G1 Acredito que maior parte dos clientes deva estar entre 40 e 55 anos. 40 e 55 anos 

G2 
Aposentados com idade de 55 anos para cima são a maioria dos 
clientes que aderem às viagens. O segundo público são famílias 
compostas por crianças de até 12 anos. 

Acima 55 anos 
Crianças ate 

12anos 

G3 

Culturalmente, o Sesc atraia o público acima de 60 anos, mas após o 
lançamento do Programa Turismo Todo Dia, que é voltado para os 
comerciários e dependentes, estamos ampliando a participação do 
público infantojuvenil e de casais jovens. No Turismo Todo Dia, a 
participação maior e do público de 25 a 29 anos. 

Acima de 60 anos 
De 25 a 29 anos 

G4 Todas as idades. Todas a idades 

G5 No Sesc Tupinambás, o público mais interessado é a terceira idade. Terceira idade 

G6 30 a 65 anos de idade. 30 a 65 anos 

G7 
Variavelmente, temos atendimentos a todas as faixas etárias, mas os 
maiores destaques são os comerciários 20 a 50 e as idosas pessoas 
acima de 60 anos 

20 a 50 anos 
Acima de 60 anos 

G8 Aparentemente 45 45 anos 

G9 
O Contact Center não efetiva a venda, mas, considerando a procura, 
percebemos que a maioria é de idosos (acima de 60 anos) e adultos 
com família constituída 

Acima de 60 anos 

G10 
Temos percebido que a categoria idosa busca com maior brevidade 
as ofertas. Visualiza-se também grande procura por familiares em 
geral de comerciários 

Idosa 

G11 
Em sua maior parte, possuem idade média de acima de 50 anos, 
atendendo a um perfil de público com maior disponibilidade de horário 
para viagens 

Acima de 50 anos 

G12 

Nas excursões e passeios de janeiro a setembro de 2016, as pessoas 
acima de 65 anos representaram 38,5% dos clientes, 20,85% estão 
na faixa de 55 a 64 anos; 15,36% entre 40 a 54 anos; 12,80% de 25 a 
39 anos; 6,65% de 00 a 11 anos; 3,65% de 12 a 17 anos e 2,61% de 
18 a 24 anos. O objetivo é atender clientes de todas idades e atrair 
mais jovens e famílias para equilibrar essa participação 

acima de 65 anos; 
55 a 64 anos; 40 a 
54 anos; 25 a 39 

anos; 00 a 11 anos; 
12 a 17 anos; 18 a 

24 anos 

G13 50 anos 50 anos 

G14 60 anos 60 anos 

G15 

Atualmente, o nosso maior público são as pessoas acima de 65 anos 
que corresponde a 38,5% dos nossos clientes. 20,85% estão na faixa 
entre 55 a 64 anos; 15,36% entre 40 a 54 anos; 12,80% de 25 a 39 
anos; 6,65% de 00 a 11 anos; 3,65% de 12 a 17 anos e 2,61% de 18 a 
24 anos 

acima de 65 anos; 
55 a 64 anos; 40 a 
54 anos; 25 a 39 

anos; 00 a 11 anos; 
12 a 17 anos; 18 a 

24 anos 

G16 Não possuo esta informação. - 

G17 Aproximadamente, de 45 aos 70 anos de idade. de 45 aos 70 anos 
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Conclusão 

SIGLA EXPRESSÕES CHAVES 
IDÉIA 

CENTRAL 

G18 

O turismo social recebe clientes de todas as faixas etárias, mas há 
tendência predominante no emissivo de pessoas idosas devido ao 
tempo livre para viagens durante a semana e até por disponibilidade 
financeira para essa finalidade, mas os programas de incentivos de 
viagens com subvenção para o público prioritário já apresentam 
números mais equilibrados entre as faixas. Na hospedagem não há 
predominância clara de um público especifico Sesc, e acompanha a 
performance do mercado hoteleiro convencional. 

todas as faixas 
etárias 

G19 26 a 40 anos. 26 a 40 anos 

G20 Acima de 40 anos. Acima de 40 anos 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

De acordo com as respostas dos gestores na tabela 8, busca-se identificar quais são 

as faixas etárias mais ativas neste processo de consumo para a construção de 

novas ofertas e ajustes de demanda junto à clientela preferencial. Os fatores 

pessoais mais influentes no comportamento de compra são: idade, ocupação, 

situação econômica, estilo de vida e ciclo de vida. Devido à sua importância, o ciclo 

de vida familiar é um dos critérios mais utilizados pelos profissionais ligados a 

construção estratégica de uma corporação. 

 

A indagação sobre os trechos mais procurados pelos clientes no processo de 

consumo do Turismo Social no Sesc MG configuram-se na tabela 17. 

 

Tabela 17  
Trechos mais procurados para os pacotes de turismo social 

Continua 

SIGLA EXPRESSÕES CHAVES 
IDÉIA 

CENTRAL 
G1 Os roteiros de sol e praia. Sol e praia 

G2 
A região do Nordeste, Caldas Novas, Bertioga e Grussaí. Região 

Nordeste 

G3 
Bertioga, Caldas Novas, Praia Formosa, Ouro Preto, Grussai, Poços 
de Caldas, Araxá. 

Interior de 
Minas 

G4 
Acredito que as unidades existentes nos trechos da estrada real. Interior de 

Minas 

G5 Bertioga, Caldas Novas, Rio de Janeiro. Sol e praia 

G6 
Carnaval, Semana Santa, Corpus Crist. Tiradentes, Férias de Julho 
(miniférias), Semana da Criança, Réveillon. 

Feriados 

G7 

O Sesc tem modelos de hospedagens ampliados por todo o Brasil. 
Destacamos Bertioga SP, Aracruz ES, Contagem/Betim MG, Venda 
Nova MG, Grussaí MG, Copacabana RJ, dentre outras localidades que 
consideramos plenamente viável. 

Todo o Brasil 

G8 Desconheço. - 
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Conclusão 

G9 
Praia – Grussaí, Bertioga, Praia Formosa, Guarapari. Caldas Novas por 
suas águas termais. 

Sol e praia 

G10 
Por se tratar de mineiros há uma grande procura por lugares praianos 
para que os comerciários desfrutem suas férias ou feriados. 

Sol e praia 

G11 
Cidades litorâneas ou que sejam cidades de águas termais, como, 
Araxá, Caldas Novas. 

Águas termais 

G12 
Os destinos de sol e praia, como o Sesc Mineiro de Grussaí e litoral 
capixaba são hoje os mais procurados, seguidos dos destinos de bem-
estar com Caldas Novas e Poços de Caldas. 

Sol e praia 

G13 Bertioga, Caldas Novas, Praia Formosa, Poços de Caldas. Sol e praia 

G14 Caldas Novas, Bertioga e Grussaí. Sol e praia 

G15 
Os destinos mais procurados são: São João da Barra/RJ; Caldas 
Novas/GO, Aracruz/ES, Guarapari/ES, Ouro Preto/MG, Poços de 
Caldas/MG, Araxá/MG e Bom Despacho/MG. 

Interior de 
Minas 

G16 
Pousadas em Minas Gerais. Interior de 

Minas 

G17 
Os trechos mais procurados Sesc Mineiro de Grussaí, Sesc Poços de 
Caldas, Sesc Ouro Preto, Sesc Caldas Novas e Sesc Guarapari. 

Sol e Praia 

G18 
Destinos Sesc como: Grussaí, Caldas Novas, Bertioga, Guarapari, 
Poços de Caldas e Rio de Janeiro. 

Sol e Praia 

G19 Feriados prolongados. Feriados 

G20 
Interior de Minas como Araxá, Poços de Caldas e outros estados 
como Grussaí/RJ e Caldas Novas/GO. 

Sol e praia 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Observou-se na tabela 16, o posicionamento dos gestores sobre os trechos que os 

consumidores escolhem para realizar seus empreendimentos. Está muito 

concentrado nas opções de sol e praia, perpassando por unidades de lazer e 

recreação do próprio sesc no Brasil. 

Os resultados sobre o tratamento da clientela preferencial da entidade, os 

comerciários, a tendência é sempre de haver uma pesquisa com foco na informação 

de adesão em todos os produtos e serviços da entidade. 

 

Tabela 18  
Demanda, por parte dos clientes comerciários em MG, por consumo de pacotes de 
turísticos social do Sesc em MG e percentual de comerciário em sua carteira de 
clientes neste segmento 

Continua 

SIGLA EXPRESSÕES CHAVES 
IDÉIA 

CENTRAL 

G1 

Há um grande público de comerciários que adquirem pacotes turísticos do 
turismo social. Há uma grande demanda. Existem destinos específicos que 
são garantia total de comercialização, como é caso de Bertioga. No Sesc 
Estalagem Ouro Preto, o percentual atual de comerciários é de 42%. 

Bertioga e 
Ouro Preto  

G2 
Existe uma demanda, que, ao meu ver, pela maioria do público idoso, 
mas que abre mão, muitas vezes, pela proposta de atividades ofertadas 
internamente como recreação. 

Público idoso 
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Conclusão 

SIGLA EXPRESSÕES CHAVES 
IDÉIA 

CENTRAL 

G3 
No Turismo Todo dia é de 98%. Turismo todo 

dia 

G4 
Sim. Os comerciários existentes nos grupos atendidos pelo Programa 
Assistência e nos cursos de cultura. 

Comerciários 

G5 
O percentual de comerciário ainda é baixo nesse segmento. Existe um 
grande potencial a ser explorado, principalmente pois os valores para 
comerciários são muito convidativos. 

Comerciários 

G6 
40 % de comerciário nos pacotes e 60 % de usuário. Comerciários/

Usuarios 

G7 
Acreditamos que 60% destes clientes são os trabalhadores do comércio 
de bens, serviços e turismo. 

Comerciários 

G8 Desconheço o dado. - 

G9 
A procura nos indica que sim. Além disso, o sucesso do pacote Turismo 
Todo Dia. cuja venda é exclusiva para comerciário, confirma essa 
informação, bem como a relevância do baixo custo para os clientes. 

Turismo todo 
dia 

G10 
Há grande procura, grande demanda, atraídos pelo custo/benefício. Em 
nossas carteiras de clientes, o comerciário tem, em média, um percentual 
de oitenta por cento. Este número varia de região e unidade 

Comerciários 

G11 
Há demanda por consumo de pacotes turísticos social do Sesc em MG . 
Este percentual varia entre 20 a 30%,  de acordo com o destino. 

turísticos 
social 

G12 

Nas excursões e passeios de janeiro a setembro de 2016, houve uma 
participação aproximada de 52,95% de comerciários e dependentes. 
Objetivo permanente da instituição é aumentar a participação desse 
público, no programa Turismo Todo Dia, 98% são comerciários. 

Comerciários 

G13 Sim, mas, normalmente, o percentual é baixo de 20 a 40%. Comerciários 

G14 Sim. 36,4%. Comerciários 

G15 

Sim, existe demanda desta categoria nas excursões de turismo social 
oferecidas pelo Sesc. Até setembro/2016 o nosso público de 
comerciário/dependente foi de 52,95%. A intenção é que esta porcentagem 
aumente a cada ano, considerando as novas diretrizes de subsídio para 
este público, oferecendo pacotes turísticos com preços ainda mais 
atrativos. 

Comerciários 

G16 

Sim. Existe uma possibilidade de atingimento de clientes comerciários e 
dependentes (familiares) da ordem de aproximadamente 5 milhões de 
pessoas em Minas Gerais. Boa parte deles podem ser clientes de turismo 
social do Sesc em Minas. 

Comerciários 

G17 

Sim existe demanda de comerciários para consumo de pacotes no Sesc 
em MG , principalmente para o Sesc Ouro Preto e Poços de Caldas. O 
destino Sesc Mineiro de Grussaí é bastante procurado pela clientela idosa. 
O percentual é bastante variável, mas ainda temos uma baixa procura pela 
clientela comerciária, sendo um percentual de 20%, os demais são 
usuários e idosos. 

Comerciários 

G18 
Na hospedagem do Sesc em Minas Gerais são mais de 200 mil clientes por 
ano nas unidades próprias, sendo que atualmente 42% são comerciários. 

Comerciários 

G19 
Com base nos últimos levantamentos da GH, de janeiro a setembro de 
2016, o percentual de comerciários no Sesc MG é de 42%. 

Comerciários 

G20 

Sim. No entanto, temos um público fiel, que compram pacotes de excursão 
devido ao desconto de comerciário, que são pessoas acima de 60 anos, 
mas que não são comerciários. O percentual de comerciários que compram 
pacotes de excursão é em torno de 40%, considerando uma grande 
demanda de pessoas acima de 60 anos que são considerados usuários.  

Comerciários 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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A verificação das respostas com maior profundidade neste quesito da tabela 18 , é 

importante para a entidade, uma vez que dá o direcionamento das ações perante a 

clientela preferencial. De acordo com os gestores nas respostas, tem-se muito o que 

fazer para atingir uma maior parcela desta clientela, uma vez que existe demanda e 

a participação ainda é tímida de acordo com a pesquisa. 

 

4.3 Discussão dos resultados 

 

Este tópico discorre sobre as políticas para o turismo social no Sesc em Minas 

Gerais, as estratégicas utilizadas para comercializar os pacotes de turismo social, a 

forma como os clientes buscam informações e/ou são informados sobre os pacotes 

de turismo, os motivos para a escolha dos pacotes e seus atributos para compra, os 

fatores influenciadores para a compra dos pacotes e o grau de satisfação dos 

clientes e como se configura os pacotes de turismo no Sesc em Minas Gerais . 

 

De acordo com as pesquisas realizadas com os gestores de turismo social no Sesc, 

pode-se entender que o reconhecimento da necessidade é planejado, visto que a 

entidade promove estratégias inclusivas e educativas que priorizam o acesso do 

cliente de menor renda a passeios, viagens e hospedagens a lazer.  

 

De acordo com sua missão, o Sesc-MG está  cada vez mais comprometido com o 

intuito de desenvolver novos pacotes para a ampliação do turismo social , com o 

programa “Turismo Todo Dia” para atender  as unidades operacionais do interior, no 

intuito de  ampliar o atendimento aos comerciários/dependentes de até três salários 

mínimos.  

Segundo Mccarthy e Perreault (1997), o marketing, por meio do comportamento do 

consumidor, interage diariamente centena de vezes com milhares de marcas. 

Mesmo que não se perceba isso afeta definitivamente e de forma direta a vida das 

pessoas. Ele fornece bens e serviços para satisfazer necessidades. 

 

Esta ação, conforme os documentos da Gerência de Turismo, permite afirmar que as 

características do produto ou atributos dos pacotes são bem organizadas para a 

compra e o consumo. 
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O sucesso de qualquer negócio está baseado em tudo o que as empresas puderem 

descobrir para motivar seu público  (Oliveira, 2007; Rossini, 2013). As informações 

sobre o que o turista deseja e sobre como podem usufruir do seu tempo de lazer são 

repassadas no site, com as opções que incluem os roteiros programados e os 

benefícios para a realização da viagem escolhida pelo associado. 

 

Como a decisão de compra envolve atividades mentais para usar os serviços, 

conforme Rossini (2013), as crenças, os reais valores, o psicológico e os 

sentimentos mais profundos que impulsionam à compra (Schinaider et al., 2016) são 

repassados também pela internet nas redes sociais e no site.  

 

Os videofilme/dvd do meio de hospedagem, apresentando também os atrativos 

turísticos (naturais e culturais) do local/região/estado, com duração média de quatro 

4 minutos, são peças motivacionais que podem também gerar a criação de conteúdo 

de qualidade. Eles chamam as pessoas para a instituição e os pacotes são 

claramente visualizados para onde os consumidores querem estar. Ao alinhar o 

conteúdo que o Sesc divulga com os interesses dos turistas, naturalmente, isso atrai 

o tráfego de entrada para a rede de informação que o cliente pode converter, fechar 

e aproveitar ao longo do tempo.  

 

Diante desses dados apresentados, pode-se afirmar que no Sesc a decisão de 

compra relaciona-se ao roteiro das viagens, que depende, de fato, do grau de 

importância da compra que está sendo efetuada; ou seja, o real valor e a 

necessidade que aquele lugar pode representar para o consumidor. 

 

Neste sentido, os fatores externos, quais sejam, históricos, econômicos, políticos, 

sociais, nos quais o indivíduo está inserido ladeiam a mente humana nas decisões. A 

mente está carregada de emoções e desejos.  

 

Conforme Andrade (2001), isso gera cada tipo de turista, e a destinação turística 

estaria maximizando a utilidade total do conjunto dos turistas, na medida em que o 

Sesc oferece a diversidade de pacotes que aumentam as diferentes necessidades 

dos turistas, o que está de acordo com a teoria de Maslow. O interesse motivacional 

do indivíduo em cada etapa de sua vida liga-se à. satisfação das necessidades 
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fisiológicas, de segurança, sociais, de autoestima até a autorealização, que é 

considerada o topo da pirâmide e onde o indivíduo atinge o seu nível de satisfação 

ou motivação total.  

 

Importante lembrar que o conjunto dos pacotes planejados pelo Sesc – as viagens e 

estadas em lugares distintos do entorno habitual do consumidor, por um período de 

tempo consecutivo inferior a um ano – faz parte da motivação de escolha 

principalmente com a programação Viagem Todo Dia em locais como Gruta da 

Lapinha, Santuário do Caraça ou Inhotim, fatos observados pela Organização 

Mundial de Turismo e Cheibub (2012). Isso leva à questão pontuada por Miranda 

(2011) sobre o fato de o turismo ter as chances não só de melhorar só a estrutura já 

existente, mas também de desenvolver novas ferramentas para promover a 

interação entre viajantes e as populações que os recebem. 

 

Diante dos componentes da classe social (Oliveira, 2010), combinação que inclui 

ocupação, renda, instrução e a riqueza, dentre outras variáveis, a quantidade de 

dinheiro gasto deve satisfazer o modo como ele é gasto (Menezes, 2010),e a 

socialização entre as pessoas para compartilharem ideias e valores relativos ao que 

vivenciam tem peso importante na programação do Sesc. 

 

Pode-se inferir que a gestão do Departamento de Turismo da Regional de Belo 

Horizonte coloca a sua atenção na satisfação dos associados na rede de 

hospedagem, tudo armazenado em documentos que comprovam a alimentação 

inclusa fora do hotel em relação a atendimento, à limpeza e à qualidade; na 

hospedagem, no que se refere à alimentação, atendimento, conforto e limpeza; no 

ônibus (conforto, segurança, limpeza, serviço de bordo e serviço de som e vídeo, 

bem como o profissionalismo do motorista, do guia do Sesc e do guia local) e na 

satisfação com a duração e programação de cada roteiro. 
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5 Considerações finais 

 

O objetivo desta dissertação foi analisar como se configura o consumo de pacotes 

de turismo social no Serviço Social do Comércio (SESC) em Minas Gerais. Para seu 

aprofundamento, foram discutidos, no âmbito das concepções de alguns autores, o 

conhecimento sobre comportamento do consumidor em seus conceitos e papéis, o 

processo de decisão de compra e os fatores influenciadores (sociais, culturais, 

psicológicos, diferenças individuais) relacionados com o consumo de pacotes de 

turismo social no Brasil. 

 

A partir de uma pesquisa nos moldes de um estudo de caso, a unidade de análise da 

pesquisa foi o Sesc/MG, com foco nas diferentes modalidades de turismo social 

dentro de duas distinções: turismo emissivo, turismo receptivo e hospedagem 

oferecidos. 

 

Inicialmente, realizou-se uma pesquisa documental, com base nos relatórios 

disponibilizados pela Gerência de turismo social. Depois, procedeu-se a uma análise 

detalhada, com foco em Belo Horizonte, especificamente numa amostra das viagens 

realizadas em Minas Gerais. O período escolhido para pesquisa foi de fevereiro a 

agosto de 2016. Foi possível identificar os pacotes de turismos em 14 Unidades de 

Hospedagem, sendo 13 localizadas em destinos de Minas Gerais e 1 no litoral 

fluminense, as quais estão classificadas como Pousadas (11), Centros de Turismo 

(2) e Estalagem (1), para todos os gostos, mesclando cidades centenárias, belas 

paisagens, cidades-polo em negócios, ricas manifestações artísticas e culturais e 

uma gastronomia específica.  

 

Quando da revisão para a transcrição das respostas dos gestores entrevistados, 

pôde-se observar nitidamente que o turismo social oferecido na região de Minas 

Gerais condiz com sua principal característica, que é levar pessoas para conhecer 

lugares a um preço mais acessível, acreditando que o trabalho do Sesc para o setor 

turístico é inovador. 

 

Existe comprometimento e zelo em relação aos roteiros criativos, e as práticas de 

eventos direcionados a cada público alvo são de qualidade, com preços acessíveis, 
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promovendo a igualdade de oportunidades, democratizando o acesso às atividades 

turísticas, atuando como agente de inclusão social, valorizando a economia local e o 

patrimônio histórico-cultural e incentivando a atividade turística nos níveis regional, 

nacional e internacional. 

 

Ficou comprovado pelas pesquisas e documentos apresentados que existe uma 

conexão entre as teorias apresentadas pelos autores no referencial teórico com as 

práticas aplicadas na gestão do comportamento de consumo dos pacotes de turismo 

social no Sesc em Minas Gerais. 

 

5.1 Conribuições da pesquisa 

 

Este trabalho contribuiu para o repertório de conhecimentos do autor, no sentido de 

que trouxe a experiência da gestão de pacotes de pacotes turísticos na prática 

juntamente com o acréscimo teórico para entender a alta complexidade do 

comportamento do consumidor, levando-se em consideração os desafios comerciais 

nesse momento de mudanças relacionadas ao público de turismo. 

 

Empresas geram conhecimento. Assim, acredita-se que este estudo pode também 

ter contribuído como o incentivo para o setor de turismo social, para que esse seja 

percebido por gestores como um novo pilar de uma economia sustentável e em 

pleno afloramento para o lazer na sociedade brasileira.  

 

Espera-se que os resultados deste trabalho possam também contribuir para o 

Departamento de Turismo do Sesc em Belo Horizonte e em todas as outras 

regionais no Brasil, para buscar alternativas de um melhor planejamento dos 

pacotes já existentes, observando que o comportamento de compra do consumidor 

turístico requer inovações na maneira de avaliar a diversificação de mercado, por 

meio de uma ampla pesquisa junto aos clientes, abrangendo todas as unidades 

operacionais e buscando identificar e aprimorar os produtos oferecidos à luz dos já 

consagrados fatores que influenciam o comportamento do consumidor. 
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5.2 Limitações da pesquisa 

 

Os documentos utilizados para a coleta de dados foram acessíveis ao autor de 

forma consistente e apropriada para que os resultados pudessem ser elaborados. 

Toda a equipe de colaboradores do Departamento de Turismo de Belo Horizonte se 

mostrou atenciosa e interessada na pesquisa, visto que, de forma rápida, as 

informações foram cedidas. Contudo, uma das limitações desta pesquisa prende-se 

à área de abrangência. 

 

Quando das entrevistas, tanto os gerentes quanto os supervisores envolvidos no 

trabalho do turismo social do Sesc/Mg foram unânimes em responder ao 

questionário enviado por e-mail, entendendo-se que suas contribuições são 

importantes para o trabalho que envolve o turismo social, já que esse é complexo 

diante de sua principal característica de ser Cultural.  

 

Pode-se afirmar que toda a equipe de gestores do processo emissivo (elaboração de 

roteiros e destinos) e de colaboradores do processo receptivo (hotelaria) se 

envolveu de forma motivadora. Isso apesar de a época em que foram inquiridos ter 

coincidido com a programação anual (mês de outubro) de avaliação e reavaliação de 

diagnósticos existentes sobre as variáveis ligadas ao mercado do turismo, ao 

estabelecimento com novos objetivos/metas para os processos emissivos e 

receptivos, às novas estratégias e meios de marketing e segmentação; enfim, aos 

novos planos de trabalho para os próximos anos. 

 

Dessa forma, sugere-se , a realização de uma pesquisa ampla junto à clientela 

preferencial, para complementar a análise qualitativa realizada sobre turismo social 

com os aspectos quantitativos, com a aplicação de um instrumento de pesquisa e 

com um desenho mais completo dos fatores que influenciam a decisão de compra 

dos consumidores, com vistas a se formar gradativamente uma nova coletânea de 

dados que apresente os respectivos pontos de vista dos consumidores das viagens.  

 

A Gerência de turismo social , se “enriqueceria” mais ainda a partir dos resultados 

apontados nesta pesquisa, aprofundando a compreensão do “como” sua clientela 

escolhe e constrói sua experiência e avalia o turismo, já que o comportamento do 
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consumidor é bastante subjetivo em suas características mentais, emocionais 

culturais, sociais, pessoais e psicológicas. 

 

Embora não tenha sido alvo desta dissertação, julga-se procedente que pesquisas 

sejam feitas com uma abordagem que focalize os desejos e as necessidades dos 

clientes estratégicos, que são os comerciários. Como elementos da pesquisa, sugere-

se uma base de questionamentos que definiriam melhor o perfil desses 

consumidores, para entender como eles veem os serviços prestados pelo Sesc.  
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Apêndices 
 

APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista 
 

Prezado Sr.(a) , como forma de subsidiar a pesquisa do aluno : Geraldo Expedito 

Duque de Paiva Giudice, em sua dissertação de Mestrado Profissional em 

Administração da Fundação Pedro Leopoldo , “ Consumo de pacotes de turismo 

social no Serviço Social do Comércio (SESC) em Minas Gerais” , bem como os 

objetivos específicos de, buscar informações sobre os atributos dos pacotes de 

turismo social no Sesc em Mg; Identificar os pacotes de turismos social 

disponibilizados pelo Sesc em Mg; Identificar os motivos e fatores de influência para 

o consumo dos pacotes de turismo social; e, apresentar as estratégias que o Sesc 

em MG utiliza para a comercialização de seus pacotes, solicito a gentileza de 

responder ao questionário abaixo. 

1) Como os clientes do Sesc em Mg, buscam informações sobre os pacotes de 

turismo Social? 

2) Quais são os motivos mais relevantes para suas escolhas? 

3) Quais são os atributos que influenciam as suas decisões de compras? 

4) Quais as características do turismo Social no Sesc em Mg?  

5) Quais são as vantagens – valor tangível - que o cliente percebe ao adquirir 

um pacote de turismo social pelo Sesc Mg? 

6) O Sesc Mg, comercializa os pacotes de turismo social somente para os 

clientes cadastrados como comerciários? 

7) Na construção da oferta de um determinado pacote de turismo social para o 

público de MG, quais são as informações mais relevantes que são consideradas 

para o sucesso desta oferta? 

8) Qual é a média de idade dos clientes que compram os pacotes de turismo do 

Sesc em Mg. 

9) Quais são os trechos mais procurados para os pacotes de turismo social? 

10) Há demanda, por parte dos clientes comerciários em MG, por consumo de 

pacotes de turísticos social do Sesc em MG? Qual é percentual de comerciário em 

sua carteira de clientes neste segmento? 
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APÊNDICE B – Mensagem de solicitação de respostas. 

 

 

Assunto: Questionário de pesquisa acadêmica Geraldo Giudice 

 

Prezados colegas, 

 

Estou terminando um curso de Mestrado Profissional em Administração , 

Área de concentração: Gestão em Organizações 

Linha de Pesquisa: Estratégias Corporativas. 

Título : " Consumo de pacotes de turismo social no Serviço Social do Comércio 

(SESC) em Minas Gerais" 

 

A longo do processo de construção desta dissertação já recebi muitas valorosas 

contribuições de diversos colegas que inclusive estão neste grupo. 

Gostaria muito de contar com a atenção deste grupo de colegas, nas informações 

que se encontram no questionário em anexo, para que eu possa concluir com êxito 

mais esta etapa acadêmica de minha vida. 

Se não for pedir muito, gostaria de um breve retorno , pois já estou muito atrasado 

no processo de defesa desta dissertação, devido as nossas atividades diárias. 

Os colegas que por algum motivo não se sentir confortável em responder o referido 

questionário, pode se pronunciar para que eu substitua, pois no meu trabalho já 

está sendo considerado a participação de vocês. 

 

"O preenchimento deverá ser sucinto e restringir as informações que podem ser 

consideradas de domínio público." 

Obrigado pelo carinho e atenção de todos. 

sds 

Geraldo Expedito Duque de Paiva Giudice -Gerente Regional - 

Departamento Regional Minas Gerais 

Tel (31) 8799-7466 | Ramal IP #407466 

www.sescmg.com.br<http://www.sescmg.com.br/> 

 

tel:%2831%29%208799-7466
http://www.sescmg.com.br/
http://www.sescmg.com.br/
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Anexos 
 

 

ANEXO A -  Modelo - resumo das opiniôes -pesquisa de satisfação 

 

 

 

Excursão N: 
Analista responsável pela análise 
Analista responsável pela tabulação 
Período 
Total de participantes 
Guia 
Tabela 15 - Modelo de pesquisa de 
satisfação 

 

A equipe de apoio ao Embarque 
S

im 

N

ão 

N

.R. 

T

otal 

A equipe de apoio ao embarque demosntrou cordialidade e 

profissionalismo? 

   
0 

   

#

DIV/0! 

Como você ficou sabendo desta excursão? 
Alt

ernativa 
% 

Jornal 
  

Rádio 
  

TV 
  

Indicação 
  

Folhetos 
  

Revista 
  

Internet 
  

Já viajou 
  

Cartaz 
  

E-mail 
  

NDA 
  

Total 
  

Por que escolheu esta excursão? 
Alt

ernativa 
% 

Data 0 
#DIV/

0! 

Roteiro 
  

Credibilidade 
  

Preço 
  

Indicação 
  

Outros 
  

NDA 
  

Total 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
Viajaria novamente 

com o Sesc? 
Sim Não N.R. 

T

otal 

Viajaria novamente     
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com o Sesc? 
    

Para onde você gostaria de ir em sua próxima excursão? 

 

Alimentação inclusa 
fora do hotel 

M. 
Satisfeito 

Satisfeit
o 

Indiferen
te 

Insatisfei
to 

M. 
Insatisfeito 

Ñ Utilizei o 
Serv. 

N.R
. 

Tot
al 

Atendimento         
        

Limpeza         
        

Qualidade         
        

Hospedagem 
M. 

Satisfeito 
Satisfeit

o 
Indiferen

te 
Insatisfei

to 
M. 

Insatisfeito 
Ñ Utilizei o 

Serv. 
N.R

. 
Tot
al 

Alimentação         
        

Atendimento         
        

Conforto         
        

Instalações         
        

Limpeza         
        

 
 

Ônibus 
M. 

Satisfeito 

Satisfeit

o 

Indiferent

e 

Insatisfeit

o 

M. 

Insatisfeito 

Ñ Utilizei o 

Serv. 

N.R

. 

Tota

l 

Conforto         

        

Limpeza         

        

Segurança         

        

Serviço de bordo         

        
Sistema de som e 

TV/vídeo 
        

        

Motorista 
M. 

Satisfeito 
Satisfeit

o 
Indiferent

e 
Insatisfeit

o 
M. 

Insatisfeito 
Ñ Utilizei o 

Serv. 
N.R

. 
Tota

l 

Cordialidade/Profis
sionalismo 

        

        
Roteiro da 

Excursão 

M. 

Satisfeito 

Satisfeit

o 

Indiferent

e 

Insatisfeit

o 

M. 

Insatisfeito 

Ñ Utilizei o 

Serv. 

N.R

. 

Tota

l 

Duração         

        

Programação         
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Sobre o guia Sesc 
M. 

Satisfeito 
Satisfeit

o 
Indiferent

e 
Insatisfeit

o 
M. 

Insatisfeito 
Ñ Utilizei o 

Serv. 
N.R

. 
Tota

l 

Cordialidade/Profiss
ionalismo 

        

        

Conhecimento do 
guia 

        

        

Estímulo à 
integração do grupo 

        

        

Interação com o 

grupo 
        

        

Sobre o guia local 
M. 

Satisfeito 
Satisfeit

o 
Indiferent

e 
Insatisfeit

o 
M. 

Insatisfeito 
Ñ Utilizei o 

Serv. 
N.R

. 
Tota

l 

Cordialidade/Profiss
ionalismo 

        

        

Conhecimento do 
guia 

        

   

 

    

Interação com o 

grupo 
        

        

Observações e/ou sugestões: 

 
 

 

 


