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RESUMO

Considerando que atualmente o acesso à informação é instantâneo e os recursos tecnológicos cada vez mais aprimorados existem ferramentas 
que permitem ao cliente tomar conhecimento das informações com grande agilidade e também a adquirir produtos e serviços diretamente com 
os fornecedores. Nesse contexto, foi analisada a agência de viagens Decolando Turismo, situada na Asa Norte da capital federal, levando em 
conta principalmente seus serviços e modos de atendimento. Esta pesquisa teve por objetivo geral analisar o atendimento aos clientes 
coorporativos da agência de viagens Decolando Turismo e como objetivos específicos destacam-se: identificar qual o perfil do cliente corporativo; 
descrever os serviços prestados pela agência de viagens aos clientes empresariais e verificar as formas de atendimento ao cliente corporativo. 
Para alcançar os objetivos propostos para esse artigo, as metodologias utilizadas foram a pesquisa descritiva no que tange ao referencial teórico e 
quanto aos levantamentos feitos para conhecimento de assuntos direcionados, foi adotada a metodologia de pesquisa de campo, por meio da 
aplicação de questionários junto aos clientes, a alguns colaboradores da empresa e uma entrevista feita com a gerente executiva da agência. Ao 
longo do trabalho adquiriu-se uma valiosa experiência considerando-se que propiciou uma aprendizagem no campo da pesquisa cientifica, pois, 
para alcançar esse objetivo foi necessário guarnecer seus autores de informações a fim de apresentar referencial teórico do que é o Turismo, 
Turismo de Negócios, Agência de Viagens e Atendimento ao Cliente. Além destes conceitos introdutórios, foi necessário enveredar por caminhos 
mais específicos, abordando assuntos correlacionados à Decolando Turismo e observando os resultados colhidos através da pesquisa de campo 
que foi realizada.  No decorrer do artigo foi possível identificar a importância do segmento de turismo de negócios, através de pesquisas 
bibliográficas e estudo de estatísticas de associações relacionadas a esse tipo de Turismo. Por meio, principalmente, das viagens corporativas, 
este segmento tem apresentado expressiva relevância e participação na receita que o setor turístico movimenta, pois, elas independem de 
sazonalidade e de atrações turísticas, como ocorre normalmente nas demais vertentes desta atividade.  Viagens corporativas podem ser um 
importante meio para que as empresas incrementem suas receitas, atraiam novos negócios e para a promoção e prestação de seus serviços. No 
entanto, para otimizá-las, utilizando melhor o tempo e reduzindo custos, devem ser gerenciadas por profissionais especializados.  Elaborar um 
planejamento de viagem onde se possa executar as operações com o menor custo financeiro, e com melhor forma de utilizar o tempo, é um dos 
papéis deste segmento de turismo.  Neste sentido, a Decolando Turismo foi analisada do ponto de vista de seus clientes e seus colaboradores que 
trouxeram em suas respostas aos questionários e entrevista realizados no decorrer deste estudo, informações bastante relevantes sobre suas 
respectivas vivências e visões acerca dos serviços e formas de atendimento prestados pela empresa. Com aplicação das metodologias científicas, 
escolhidas com intuito de melhor condução deste estudo, a relembrar: descritiva e pesquisa de campo, com aplicação de questionários e 
entrevista, foi possível, dentre outros fatores, traçar um perfil do cliente que usa os serviços da agência. Conforme amostra estudada, são pessoas 
com faixa etária estabelecida ente 31 e 40 anos e possuem nível superior em sua maioria. De acordo com as respostas do questionário aplicado 
aos clientes empresariais, foi possível inferir que aproximadamente 77% dos entrevistados tomaram conhecimento dos serviços prestados pela 
Decolando por meio de indicação de algum conhecido, este resultado vem consolidar a importância deste tipo de propaganda nesta referida 
empresa, a julgar pelas respostas obtidas.

Economia Criativa

Turismo
X Seminário de Pesquisa da Estácio


