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RESUMO 

Este artigo tem o objetivo de investigar a percepção dos clientes do Sesc Piedade e dos funcionários do Turismo 

Social ao avaliar o interesse destes na comercialização online de pacotes de viagem, visto que atualmente o Sesc 

apenas comercializa seus pacotes de forma presencial.  Para tanto, realizou-se um levantamento de informações 

que envolvem: análise do processo de comercialização de pacotes de viagem dos websites das principais 

operadoras de turismo da América Latina: CVC Turismo, Submarino Viagens e Decolar.com; aplicação de um 

questionário com os clientes inscritos em passeios e excursões do Sesc Piedade que ocorreram entre o período de 

janeiro a agosto de 2017, procurando identificar o interesse destes na compra de pacotes de viagem do Sesc pela 

internet; e por fim, foi enviado um formulário via e-mail para os profissionais ligados ao setor do Turismo Social 

do Sesc de outras regiões, com o intuito de investigar se há alguma iniciativa de inscrição pela internet em 

pacotes de viagem, bem como saber a opinião dos profissionais do setor sobre a possível implantação de um 

sistema de inscrição online. O levantamento dessas informações resultou na composição de dados suficientes que 

demonstram os benefícios da aplicabilidade de um sistema de comercialização online de pacotes de viagem, 

tanto para a empresa e profissionais, quanto para os clientes. Seus estudos consideram o uso das novas 

tecnologias da informação e comunicação uma importante ferramenta de inclusão social, pois se adequa aos 

novos hábitos de consumo, estreitamente ligados à rotina de acesso às plataformas digitais das pessoas. Além de 

que corrobora para a democratização do produto turístico e entende que as mudanças devem estar condizentes 

com a capacidade de auto sustentabilidade que diferencia o turismo social do turismo meramente comercial. 

 

Palavras-Chaves: Turismo Social. Inscrição Online. Sesc 

ABSTRACT 

This article aims to investigate the perception of Sesc Piedade customers and Social Tourism employees in 

evaluating their interest in the online marketing of travel packages, since currently Sesc only sells its packages in 

person. Therefore, a information survey was carried out involving: analysis of the process of marketing travel 

packages of the main Latin America tourism operators websites: CVC Turismo, Submarino Viagens and 

Decolar.com; a questionnaire application with clients enrolled in Sesc Piedade tours and excursions that occurred 

between January and August 2017, seeking to identify their interest in the purchase of Sesc travel packages over 

the internet; and, finally, an e-mail form was sent to the professionals from Sesc's social tourism sector in other 

regions, with the purpose of investigating whether there is an initiative of internet enrollment  in travel packages, 

as well as to know the opinion of professionals in the field about the possible implementation of an online 

enrollment system. The collection of this information resulted in the sufficient compilation data, demonstrating 

the applicability benefits of an travel packages online sales system, both for the company and professionals, as 

well as for customers. Its studies consider the use of new information and communication technologies as an 

important tool for social inclusion, as it adapts to the new consumption habits, closely linked to the routine of 

access to people's digital platforms. Besides that it corroborates for the tourist product democratization and 

understands that the changes must be in keeping with the capacity of self-sustainability that differentiates social 

tourism from purely commercial tourism. 
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INTRODUÇÃO 

Marcados pela globalização, os novos hábitos de consumo da sociedade moderna 

ocasionam o aumento expressivo da competitividade entre as empresas, e tais mudanças 

mercadológicas contribuem para modificações significativas nos mais diversos setores da 

economia, sobretudo no turismo.  

Empresas que fazem parte deste setor lidam com as barreiras das distâncias 

geográficas, fato este que exige delas a presença online. Estar cada vez mais conectada aos 

seus clientes e fornecedores tornou-se, em pouco tempo, uma exigência de mercado, 

principalmente no que diz respeito ao âmbito do agenciamento. 

Neste sentido, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) surgem para suprir 

lacunas no processo mercadológico e assegurar a sua sustentabilidade, pois é grande a 

preocupação com o futuro da atividade, especialmente no campo de agenciamento de viagens, 

que, segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens (2013), 

Atualmente está vivendo um tempo de constantes desafios, em que a capacidade de 

responder às demandas do ambiente externo pode determinar a sobrevivência 

empresarial. A evolução tecnológica e o modelo econômico globalizado exigem 

agilidade e flexibilidade organizacional para a correta tomada de decisões frente a 

uma concorrência cada vez mais acirrada (ABAV, 2013). 
 

Diante disso, o objetivo deste trabalho é investigar a percepção dos clientes do Serviço 

Social do Comércio (Sesc) de Piedade inscritos nos passeios e excursões, bem como dos 

funcionários do setor do Turismo Social, ao avaliar o interesse destes, na compra e venda de 

pacotes de viagem online, tendo em vista as influências que a internet está acarretando ou 

poderá acarretar nos negócios das empresas atuantes no setor do turismo.  

Para tanto, a presente pesquisa levanta duas hipóteses: a primeira, o interesse dos 

clientes em adquirir um pacote de viagem do Sesc pela internet; a segunda, o interesse dos 

profissionais do Turismo Social na implantação de um sistema online de inscrição em pacotes 

de viagem do Sesc. 
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Este tipo de questionamento busca oferecer dados satisfatórios que justifique outra 

modalidade de inscrição em pacotes de viagem além da inscrição presencial, isto é, um 

modelo de Sistema de inscrição online em pacotes de viagem. 

Sob esta perspectiva, também se busca contribuir com as discussões a respeito da 

prática turística e do uso da internet, bem como a influência da rede mundial de computadores 

na decisão final do consumidor, sobretudo no que diz respeito à aquisição online de pacotes 

de viagens, demonstrando como as TIC podem ser utilizadas para este fim e como passa a ser 

um importante recurso de apoio para os profissionais da área. 

Portanto, partindo de um estudo de caso, este trabalho procura estudar a dinâmica e o 

funcionamento do processo de compra e venda de pacotes turísticos nos websites das três 

principais empresas líderes do mercado varejista da América Latina: CVC Turismo
4
, 

Decolar.com
5
 e Submarino Viagens

6
, delimitando quais as agências do Turismo Social do 

Sesc de outros estados que trabalham com sistema de inscrição online em pacotes de viagens, 

sabendo assim a opinião dos clientes inscritos nos passeios e excursões do Sesc sobre esta 

modalidade de compra. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa caracteriza-se por ser do tipo Estudo de Caso, pois, segundo Gil (2008, p. 

54), este tipo de pesquisa “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, 

de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”.  

Sua natureza é descritiva, pois exige do investigador uma série de informações sobre o 

que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de 

determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). 

O caráter da investigação é quantitativo, pois segundo Fonseca (2002) tende a 

enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos mensuráveis da experiência 

humana. Os resultados constituem a realidade de toda a população alvo da pesquisa.  

As fases que compõe a metodologia da presente pesquisa são as seguintes: 

 

- Análise da interação do Setor de agenciamento no meio digital: avaliar o processo de 

comercialização de pacotes de viagens dos websites das principais operadoras de turismo do 

Brasil. Foram escolhidas três: a CVC Turismo, Decolar.com e Submarino Viagens. A escolha 

                                                           
4
 CVC Turismo. < http://www.cvc.com.br/institucional/nossa-historia.aspx>. Acesso em: 19 de abril de 2017. 

5
 Decolar.com. <http://www.despegar.com/sumate/#/>. Acesso em: 19 de abril de 2017.  

6
 Submarino Viagens. <http://www.submarinoviagens.com.br/institucional >. Acesso em: 19 de abril de 2017. 
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se deu após estas serem consideradas as maiores da América Latina dentro de seu ramo de 

atuação, segundo Marín (2004), que aponta a Decolar.com e a CVC Turismo como as 

agências virtuais pioneiras na venda online de pacotes no Brasil. Tal seleção também se deu 

uma vez que, no ano de 2015, a CVC fortaleceu sua presença no canal online depois de fechar 

acordo com a compra da Submarino Viagens. 

 

- Questionário com clientes: aplicação de um questionário com 76 clientes - valor 

correspondente a uma amostra de 10% de um universo de 760 clientes inscritos em passeios e 

excursões do Sesc Piedade que ocorreram entre o período de janeiro a agosto de 2017. O 

referido questionário possuía e identificação do perfil e 6 perguntas de avaliação de interesse 

em inscrições online em pacotes de viagem do Sesc.  

 

- Questionário via e-mail com os profissionais responsáveis pelo setor de Turismo Social: 

Questionário composto por 4 perguntas aplicado via e-mail com 13 profissionais do setor do 

Turismo Social de outras regiões – esse valor é de ordem aleatória, pois corresponde ao 

número de questionários que obtiveram respostas dentre os 42 enviados -  o objetivo de sua 

aplicação foi delimitar a relação das agências de Turismo Social do Sesc que possuam um 

Sistema de Inscrição online em pacotes de viagem ou que tenha alguma iniciativa neste 

sentido, bem como saber a opinião destes profissionais em relação às vantagens e 

desvantagens da implantação deste sistema. 

 

INTERAÇÃO DO SETOR DE AGENCIAMENTO NO MEIO DIGITAL 

É notável a crescente do comércio eletrônico de produtos turísticos em virtude da 

propagação de sites das empresas de turismo no país. Diante dessa percepção, Torezani (2007, 

p.7) informa que “os sites de turismo são ambientes de divulgação, venda e contato entre os 

clientes, devem ser organizados de forma adequada para apresentação dos destinos”. 

A partir disso, para a realização da análise da interação do setor no meio digital, 

verificou-se a necessidade de simulação da compra de pacotes turísticos nos sites das 

principais agências de turismo da América Latina – CVC, Submarino Viagens e Decolar.com. 

A finalidade para a ação está em detectar em que alcance as informações e os 

processos estão disponíveis para a comercialização dos pacotes de viagem de forma que seja 

facilitada sua compra pela internet, bem como se fazer um comparativo da funcionalidade do 
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comércio eletrônico de cada empresa a fim de identificar qual modelo mais se adequaria ao 

Turismo Social do Sesc o chamado benchmarking
7
, conforme explicitado na Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Análise dos websites das principais operadoras da América Latina. 

Fonte: elaboração própria a partir dos sites da CVC, Decolar.com e Submarino Viagens. 

                                                           
7
 Benchmarking: processo de comparação de produtos, serviços e práticas empresariais. 

CVC TURISMO 

A página inicial da CVC Turismo apresenta uma série de links que redirecionam 

para ofertas mais segmentadas, em aspecto geográfico, meios de transporte e de 

hospedagem, além de ingressos, circuitos e vale viagem. Na busca por pacotes 

turísticos, a CVC apresenta várias opções de destinos tanto nacionais quanto 

internacionais, bem como possui um campo de inserção da cidade de origem e 

destino, período da estadia e número de viajantes (adultos e crianças). Seus 

pacotes incluem apenas passagem e hotel, pois, após a compra da Submarino 

Viagens, seus pacotes que antes possuíam roteiros mais estruturados, por se 

tratar de uma operadora de turismo de massa, na qual o objetivo principal é 

organizar roteiros com diferentes tipos de serviços inclusos, já não são mais 

comercializados online, passando agora o seu “carro-chefe” para a marca 

Submarino Viagens, uma operadora exclusivamente online. Contudo, a CVC 

ainda possui facilidades de compra e pagamento e ainda mantém esta 

estruturação de pacote mais fechado, como objetivo central nas vendas 

presenciais. 

 

DECOLAR.COM 

A Decolar.com também possui uma página inicial segmentada, com links para 

meios de transporte e de hospedagem, além de ingressos e seguros. Na busca de 

pacotes turísticos na Decolar, há links que aparecem personalizados na página 

inicial, a partir do histórico de buscas, portanto, é preciso realizar a pesquisa que 

também se resume à inserção da cidade de origem e destino, período da estadia e 

número de viajantes. Os pacotes da Decolar incluem apenas hotel e voo, no 

entanto, na página de compra após a escolha do pacote, é possível personalizá-

lo, adicionando “atrações”, “transfers” e “carros” como uma forma de montar o 

próprio roteiro previamente ao adicionar serviços. Enquanto agência de turismo 

exclusivamente virtual, a Decolar oferece um espaço interativo para o 

consumidor para que ele relate suas experiências, pois busca aperfeiçoar a 

usabilidade de seu website e melhorar o seu serviço. Por este motivo, a opinião 

dos clientes é mais direcionada ao fato de se evidenciar os benefícios da compra 

online, considerando que esta é a especialização da empresa.  

 

SUBMARINO 
VIAGENS 

A página inicial da Submarino Viagens também apresenta uma série de links, 

mas com ofertas mais sucintas se comparada à da CVC e à da Decolar. 

Geograficamente, apresenta destinos nacionais e internacionais, meios de 

transporte aéreo e aluguéis de carros, meios de hospedagem como hotéis e 

resorts, além de ingressos e promoções. Na busca por pacotes turísticos, a 

Submarino possui uma variedade de opções, bem como diversos itinerários e o 

buscador para a inserção da cidade de origem e destino, período da estadia e 

número de viajantes para melhor direcionar o foco do cliente. Ademais, os 

pacotes da Submarino incluem, em sua maioria, a oferta de transporte, 

hospedagem, transfer, traslados de chegada e saída, regime alimentar, city tour e 

assistência especializada de guias de turismo acompanhantes e/ou locais da 

CVC, tendo essas ofertas descritas num roteiro dia a dia, ou seja, a ofertas de 

serviços dos pacotes da Submarino possui um formato que se assemelha aos 

serviços inclusos nos pacotes de viagens vendidos de forma presencial pela 

CVC. 
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Com relação ao leiaute, esta análise permitiu revelar que as três operadoras 

pesquisadas possuem formatos da homepage similares, as diferenças estão no produto 

comercializado e na oferta de serviços, que, apesar de todos se tratarem de pacotes de viagens, 

a sua comercialização possui formatos diferentes quanto aos serviços oferecidos e à 

montagem do roteiro. 

No caso da CVC, esta possui associada à sua marca um alto nível de confiabilidade 

aliado ao custo benefício, ainda que atualmente ofereça pacotes com apenas serviço de 

hospedagem e transporte. Por se tratar de uma grande marca, possui clientes com maior 

“bagagem turística” e, portanto, a sua estrutura operacional ainda se mantém adequada ao 

perfil de seus clientes. 

Partindo para a Decolar.com, o seu website está voltado para viajantes mais 

independentes e que necessitam apenas de transporte e alojamento, a oferta de serviço 

opcional neste caso surge como uma facilidade, sendo assim, a estrutura operacional do 

website da Decolar para este perfil é mais apropriada.  

Em vista disso, é possível verificar que, para turistas com pouca experiência em 

viagens, os pacotes da Submarino se mostram mais viáveis e seguros e, portanto, o seu 

modelo de venda online seria o mais adequado para este tipo de público que, se comparado ao 

público do Sesc, assemelham-se bastante. 

Por esta razão, numa possível implantação de um sistema online de inscrição em 

pacotes de viagem, a estrutura de venda da Submarino serve como um benchmarking para a 

criação de um sistema próprio de comercialização de pacotes de viagem nesta modalidade, 

fazendo-se necessário apenas respaldo técnico para sua implantação. 

Isto posto, é importante informar que, para que as comercializações de pacotes de 

viagens pela internet possam funcionar, é necessário disponibilizar no mínimo os seguintes 

itens: gerenciamento de disponibilidade conforme o tipo de pacote, explicitar as principais 

informações (serviços inclusos, políticas de cancelamento e informações contratuais), 

formulário de cadastro e carrinho de compras. 

Desta maneira, o cliente final acessaria o site da instituição e, através do comércio 

eletrônico, realizaria a compra inteiramente pela internet, aumentando a conversão de vendas 

devido à agilidade deste tipo de comércio, ou seja, o cliente faria a inscrição no passeio ou 

excursão de sua escolha sem precisar ir pessoalmente às instalações do Sesc e, 

posteriormente, receberia a documentação digitalizada por e-mail.  

Sendo assim, o funcionamento desse sistema poderia ser resumido nos seguintes 

passos: acesso ao site institucional; preenchimento de formulário online com os dados 



6 
 

pessoais e de cartão de crédito; pagamento e emissão do voucher totalmente online, contrato 

de excursão e demais documentações enviadas por e-mail. 

Dessa forma, mesmo nos feriados e fins de semana, as vendas continuariam. Pois este 

processo de vendas com boletos, débito online e cartões de crédito utilizam facilitadores de 

pagamentos por meio da integração direta com administradoras de cartões de crédito. 

 

PESQUISA COM OS CLIENTES 

Com o objetivo identificar o interesse dos clientes na compra de pacotes de viagens do 

Sesc pela internet, foi aplicado um questionário contendo a identificação do perfil e 6 

perguntas de avaliação de interesse com 76 clientes inscritos em passeios e excursões do Sesc 

que ocorreram entre o período de janeiro a agosto de 2017, gerando os seguintes dados: 

Partindo da análise do perfil dos clientes, 70% são mulheres enquanto os homens 

correspondem a 30%. A maioria dos clientes tem entre 46 e 59 anos, o que corresponde a 

42%. O público que possui 60 anos ou mais representa 39%. O público jovem entre 18 e 25 

anos representa 8%, seguido por um público mais maduro, com idade entre 36 e 49 anos, 7%. 

Dos clientes abordados, 68% são ligados ao comércio e 32% a outras atividades, sendo 

classificados como usuários.  

Para a primeira pergunta: Quantas vezes por ano costuma viajar? Cerca de 72% dos 

clientes costumam viajar mais de uma vez por ano, 25% viajam apenas uma vez por ano e 3% 

todo o mês.  

Para a segunda pergunta: Quantas vezes ao ano costuma viajar com o Sesc? 67% dos 

clientes costumam viajar mais de uma vez por ano com o Sesc 33% viajam apenas uma vez 

por ano. 

Para a terceira pergunta: Costuma comprar ou já comprou algum pacote de viagem 

pela internet? 67% responderam que não, enquanto 33% responderam que sim. 

Para a quarta pergunta: O que mais influencia na compra de um pacote de viagem pela 

internet? Obteve-se um resultado de 42% para comodidade e facilidade, 38% credibilidade e 

segurança, 11% agilidade e economia de tempo, 5% familiaridade com a tecnologia e 4% 

outros fatores (personalização do pacote de viagem).  

Para a quinta pergunta: Você costuma acessar o site e redes sociais do Sesc? 55% dos 

clientes responderam que não, enquanto 45% responderam que sim.  

Para a sexta pergunta, que corresponde ao objetivo central desta pesquisa: Você tem 

interesse de adquirir um pacote de viagem do Sesc pela internet? 59% afirmaram que sim, 

enquanto 41% afirmaram que não. 
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Os principais resultados mostraram que há uma tendência concreta na busca por 

pacotes online devido a alguns fatores apontados nesta pesquisa, como: comodidade e 

facilidade, agilidade e economia de tempo, credibilidade e segurança, familiaridade com a 

tecnologia e outros benefícios proporcionados pela rede.  

No entanto, é conveniente ressalvar que a maioria dos entrevistados são pessoas 

ligadas ao comércio, e que, portanto, optam viajar pelo Sesc devido às facilidades ligadas ao 

custo-benefício que a instituição fornece à categoria, ainda que para se inscrever seja 

necessário comparecer ao Setor de Turismo. 

Este fato evidencia-se quando perguntado se o cliente “costuma comprar ou já 

comprou algum pacote de viagem pela internet” no qual 67% responderam que não, enquanto 

que 68% dessas pessoas são comerciárias ou dependentes, de modo que, quando perguntado 

se “você tem interesse de adquirir um pacote de viagem do Sesc pela internet”, 59% 

afirmaram que sim.  

Tal fato nos leva a concluir que as facilidades proporcionadas aos comerciários coloca 

o Sesc à frente de outras agências, contudo 32% correspondem a pessoas não relacionadas ao 

comércio, um número relativamente expressivo, o que indica que, devido a fatores de 

influência, como credibilidade e segurança - que correspondem a 38% na tomada de decisão 

dos clientes na aquisição online de um pacote de viagem -, e às facilidades garantidas aos 

comerciários, muitos clientes,  apesar de prezarem pela comodidade e facilidade oferecidas 

pela internet (42%), ainda preferem recorrer ao setor de Turismo Social para realizar suas 

viagens em vez de procurar outras agências que ofereçam esse tipo de serviço. 

Quando perguntados sobre “quantas vezes por ano costumam viajar ”, 72% dos 

clientes disseram viajar mais de uma vez por ano e 3% todo o mês, isto é, 75% dos clientes 

viajam mais de uma vez por ano. Assim, na pergunta “Quantas vezes ao ano costuma viajar 

com o Sesc? ”, 67% dos clientes responderam viajar mais de uma vez por ano com o Sesc. 

É possível afirmar que atualmente existem clientes que desejam efetuar suas inscrições 

totalmente pela internet sem o intermédio de um analista de turismo e outros clientes que 

preferem a maneira tradicional com uma visita direta ao Sesc devido a dificuldades de ordem 

subjetiva, como dificuldades pessoais com o uso da tecnologia ou o temor individual a 

respeito do pagamento com cartões de crédito, pois muitos clientes – cerca de 41% - ainda  

buscam o contato pessoal com os profissionais do setor.  

Contudo, este fator pode estar mais precisamente relacionado com a faixa etária, tendo 

em vista que a maioria dos clientes abordados possui entre 46 e 59 anos (42%) e 60 anos ou 

mais (39%). Este perfil de público geralmente dispõe de pouca familiaridade com a tecnologia 
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e/ou possui maior tempo livre pelo fato de muitos serem aposentados e, por isso, preferem 

realizar sua inscrição de forma presencial.  

Portanto, a partir dessa análise, é possível assegurar que o consumidor atual está cada 

vez mais exigente e tem muitas fontes de informações por meio das plataformas digitais, sem 

a intermediação de um analista de turismo. Percebe-se então uma mescla destas duas formas 

de compra, na qual a compra online vem tomando espaço conforme aumenta o grau de 

experiência pessoal com viagens turísticas.   

 

PESQUISA COM OS PROFISSIONAIS DO TURISMO SOCIAL 

Com o objetivo de investigar se há alguma iniciativa de inscrição pela internet em 

pacotes de viagem das agências de Turismo Social do Sesc de outras regiões, e igualmente 

identificar a opinião dos profissionais do setor sobre a implantação de um possível sistema 

online, foi elaborado um questionário composto por 4 perguntas; aplicado via e-mail com 13 

profissionais do Turismo Social, conforme os dados abaixo:  

Para a primeira pergunta: Como é o sistema de inscrição em passeios e excursões do 

Turismo Social da sua unidade? Dentre as opções “presencial”, “online” e “presencial e 

online”, 100% responderam presencial.  

Para a segunda pergunta: Se for apenas presencial, os clientes costumam perguntar 

sobre a possibilidade de realizar inscrições em passeios e excursões pela internet? 77% 

responderam que sim, 23% responderam que não. 

Para a terceira pergunta: Você acha viável a implantação de um sistema online de 

inscrição em pacotes de viagem do Sesc? 100% afirmaram que sim. 

Para a quarta pergunta: Se sim, por quais principais motivos? Obteve-se um resultado 

de 27% para redução das limitações causadas pelas distâncias geográficas e disposição de 

tempo dos clientes, 25% para maior alcance de clientes, 22% agilidade no processo de compra 

e venda e otimização do trabalho, 16% redução de custos com materiais de gabinete e 10% 

confere uma vantagem ou nivelamento competitivo frente ao mercado de agenciamento 

turístico. 

Os principais resultados mostraram que, de acordo com o levantamento das agências 

de Turismo Social abordadas nesta pesquisa, todas possuem apenas inscrições presenciais na 

comercialização dos seus pacotes de viagem, entretanto, 77% profissionais do setor afirmam 

serem questionados pelos clientes sobre a possibilidade de inscrição pela internet. 
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Apesar de 23% dos profissionais responderem que não são questionados pelos clientes 

quanto a esta possibilidade, o fato é que todos concordam que seria viável a implantação de 

um sistema online de inscrição em pacotes de viagem. 

Logo, tal análise leva à conclusão de que os profissionais que trabalham diretamente 

com o setor do Turismo Social entendem a importância da internet como uma ferramenta que 

possui vários aspectos que permite o desenvolvimento de um sistema de inscrição online, 

ainda que esta não venha ser uma necessidade do cliente. Os dados apontam que 22% 

reconhecem que um sistema online proporciona agilidade no processo de compra e venda e 

otimização do trabalho. Inclusive, de acordo com as pesquisas realizadas nos websites das 

Unidades do Sesc, foi descoberto que o Turismo Social do Sesc Goiás possui um sistema 

online prévio de inscrições que, embora funcione apenas como pré-inscrição para 

agendamento da inscrição presencial, revela uma necessidade de otimização desse processo.  

E, ainda, o Turismo Social do Sesc Minas Gerais informou via e-mail que há uma 

iniciativa da unidade na instalação de um Software que possibilite a venda de pacotes de 

viagem pela internet. Não foram revelados detalhes sobre o seu funcionamento e, atualmente, 

ainda não está em vigor. 

Nesta linha de raciocínio, Vicentin e Hoppen (2003) abordam em seus estudos que as 

tecnologias da informação não criam serviços ou produtos turísticos, apenas atuam como 

facilitadoras no acesso às informações dos produtos e serviços criados pelo homem. 

É neste sentido que a presente pesquisa também aponta que 25% que responderam à 

pesquisa afirmaram que esse tipo de inscrição permite um maior alcance de clientes, uma vez 

que a relevância da descrição da oferta dos pacotes de viagem irá fornecer informações aos 

clientes na web. 

Além disso, 27% reconhecem que um sistema online proporciona a redução das 

limitações causadas pelas distâncias geográficas e disposição de tempo dos clientes, pois é 

fato que estes não precisam ir à agência física, circunstância que proporciona rapidez na 

execução do atendimento e facilidades para contatos com o cliente. Ademais, 16% acreditam 

na redução de custos com materiais de gabinete, posto que haveria menos gastos com papel 

para emissão dos recibos e vouchers que podem ser entregues pela própria web, por exemplo, 

via e-mail. Por fim, 10% entendem que confere uma vantagem ou nivelamento competitivo 

frente ao mercado de agenciamento turístico. Pois, segundo afirmam Maia e Mendes Filho 

(2003), as empresas que trabalham com o turismo precisam cada vez mais adotar métodos 

inovadores e que aumentem a competitividade. Tal ocorrência que, em análise, vem a 
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favorecer o aumento do mercado de atuação, proporcionando um maior alcance de 

consumidores.   

Portanto, em síntese, para os profissionais do Turismo Social, um sistema online de 

inscrições em pacotes de viagem configura-se como uma possível ferramenta de 

comercialização e otimização do trabalho, pois o ambiente tecnológico proporciona ao cliente 

um ambiente de apoio no processo de atendimento e compra e, para o profissional de turismo, 

além de fazer um intermédio na venda, igualmente intermedeia os serviços, proporcionando a 

gestão de sua organização. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização desta pesquisa compreende que o desenvolvimento das TIC permite a 

criação de novos tipos de intermediários no âmbito da comercialização turística e, uma vez 

que estes desenvolvem a sua presença na internet, criam um ambiente que proporciona e 

disponibiliza informação aos clientes, ou seja, criam sistemas na tentativa de eliminar alguns 

entraves inerentes ao mercado turístico, neste caso, no setor de agenciamento. 

A partir dessa lógica, visando atender às necessidades e ao interesse por parte dos 

clientes e profissionais do turismo social, a presente pesquisa destaca como principais 

resultados: a possibilidade técnica da implantação de um sistema de inscrição online de 

pacotes de viagens do Sesc, o interesse de uma expressiva parcela de clientes por esta 

modalidade de inscrição e os principais fatores de influência na tomada de decisão destes 

clientes. 

Tal estudo possibilitou descobrir algumas iniciativas do Sesc em utilizar a internet no 

ato da inscrição e identificou o reconhecimento dos profissionais do Turismo Social na 

legitimidade e nas possíveis vantagens na mudança da dinâmica de trabalho advindas da sua 

aplicabilidade.  

As restrições encontradas são exclusivamente de ordem técnica, pois se faz necessário 

o estudo por parte dos profissionais da área da Tecnologia da Informação, sobretudo na 

implantação de um novo sistema agregado ao atual sistema interno do Sesc como forma de 

tornar possível a sua execução.  
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