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CONSUMIDOR

Satisfação em debate
Pesquisas destacam o humor do consumidor em relação a  
produtos e serviços manifestado especialmente na internet

Por  ROSEANI ROCHA  rrocha@grupomm.com.br

TURISMO

Vendas de pacotes  
avançam com e-commerce
Agências de viagens, mesmo as com lojas  
físicas, tornam a web a grande aliada do setor

O mercado de turismo está em ascensão, 
tanto pelo crescimento da nova classe 

média quanto por aqueles que estão apro-
veitando as ofertas de preços para viajar. 
A possibilidade de pesquisa de pacotes 
com custo baixo faz com que agências de 
turismo online como Decolar e Submari-
no Viagens se consolidem no segmento, 
enquanto agências que possuem lojas fí-
sicas usem mais a rede para atrair clientes.

Neste primeiro trimestre, a Decolar li-
derou as vendas individuais de passagens 
aéreas internacionais, segundo o ranking 
da International Air Transport Association 
(Iata). Nos voos domésticos, ela é a maior 

emissora de companhias de low cost co-
mo Azul e Webjet. Ainda que o forte da em-
presa seja a venda de passagens aéreas,  ela 
quer ampliar sua área de atuação. A De-
colar este ano espera chegar a novos via-
jantes através de pacotes de baixo custo.

O segmento de hotéis, que está na pla-
taforma de vendas da agência desde 2009, 
é uma das apostas. “Hoje, temos em nosso 
portfólio nove mil hotéis brasileiros, que re-
presentam cerca de 50% do mercado. Que-
remos alcançar a marca de 100%”, diz o CEO 
da Decolar no Brasil, Alípio Camanzano. 
Dentre outras mudanças, entram a área de 
cruzeiros marítimos, que será ampliada, e 

a ferramenta de pacotes dinâmicos (com-
binações de voos e hotéis). Outra novidade 
é a venda de ingressos para shows. 

A concorrência também está agitada. O 
Submarino Viagens também prevê apre-
sentar novos pacotes em 2011 e aperfeiçoar  
a plataforma de pacote dinâmico. Segun-
do a empresa, por meio dessa escolha, o 
passageiro poderá economizar em rela-
ção ao pacote adquirido separadamente.  

A TAM Viagens, cujos pacotes de passa-
gem e hotéis já eram feitos, oferece opções 
mais especificas. Um exemplo é o pacote 

Rock in Rio, em que o cliente pode esco-
lher passagem, hospedagem, ingressos e 
traslados. A empresa tem 139 franquias 
aprovadas e mais de 40 unidades em fa-
se de implantação até junho deste ano. 

Na CVC, mais de 80% dos clientes que 
compram nas lojas físicas consultam an-
tes o site da empresa, mesmo com a pos-
sibilidade de efetuar a compra online. Isso 
aponta que o agente de viagens faz diferen-
ça. Muitos dos novos compradores ainda 
se sentem inseguros para dar o clique final.

Camila Toledo

A semana passada foi marcada por even-
tos relacionados à principal figura do 

mercado: o consumidor. Em Hong Kong, 
225 instituições de defesa do consumidor 
ao redor do mundo se reuniram na 19a 
conferência da organização Consumers 
International. Entre os representantes bra-
sileiros estavam o Idec e a Pro Teste de-
batendo assuntos como qualidade e re-
gulação de serviços públicos e financei-
ros, consumo sustentável e o mundo di-
gital. O comércio eletrônico, por sinal, é 
destaque, tanto positivo quanto negativo. 

No primeiro caso, é notável o cresci-
mento do e-commerce que, de acordo 
com o e-bit, cresceu 40% em 2010, soman-
do 40 milhões de pedidos. Por outro lado, 
a Fundação Procon-SP anunciou ter en-
caminhado denúncia ao Departamento 
de Polícia de Proteção à Cidadania com 
uma lista de 20 empresas que receberam 
queixas por falta de entregas de produtos  
e para quem o Procon não consegue en-
viar notificações porque os endereços de-
clarados não conferem – há mensagens 
que retornam com as observações “mu-
dou-se” ou “endereço inexistente”. Entre 
os sites denunciados, alguns permane-
cem ativos: www.mfriends.com.br, www.
wbronkowski.com, www.skinzilla.com.
br, www.bininhobaby.com.br, www.seu-
china.com, www.newtenis.com.br, www.
brasilbay.com.br, www.7livraria.com.br e 
www.eletropenhaonline.com.br. 

“Temos observado isso desde o final 
do ano. Por isso, o Procon tem um canal 
em seu site para receber reclamações de 

compra via internet”, disse Fátima Lemos, 
assistente de direção da entidade. Segun-
do ela, as compras online podem ser atra-
tivas e cômodas, mas as empresas preci-
sam organizar sua logística e o pós-venda, 
áreas nas quais estão muito deficitárias.

Hoje, o ambiente virtual e as redes so-
ciais tornaram-se espaços até mais temi-
dos pelas empresas do que as tradicio-
nais seções de reclamações dos jornais. 
É essencial, portanto, saber como o con-
sumidor está se manifestando a respei-
to de produtos e serviços nesses canais. 
Pensando nisso, a ESPM em parceria com 
a Rapp Brasil acaba de lançar o Índice 

Nacional de Satisfação do Consumidor. 
Criado por Ricardo Pomeranz, profes-

sor da escola e global chief digital officer 
da Rapp Worldwide, o índice é baseado na 
análise de informações espontâneas dos 
consumidores no ambiente virtual sobre 
28 empresas de quatro setores: varejo, fi-
nanceiro, informação (telecom) e bens de 
consumo, que representam 13,8% do PIB. 
Essas áreas são subdividas em sete subca-
tegorias. “O lançamento foi motivado por 
dois fatores: a lacuna em relação a um ín-
dice como esse e a ascensão da nova clas-
se média”, explicou Alexandre Gracioso, 
diretor nacional de gradua ção da ESPM.

O projeto vem sendo desenvolvido des-
de 2007 e recebeu investimento de R$ 1 mi-
lhão. Em abril, primeiro mês da análise, os 
índices de satisfação ficaram em 78,8% (va-
rejo), 73,8% (consumo), 51% (financeiro) e 
45,6% (informação). No varejo, na subca-
tegoria “lojas de departamento”, que teve 
satisfação de 72,1% foram estudadas Casas 
Bahia, Magazine Luiza, Pernambucanas, 
Ponto Frio e Lojas Americanas. 

Com os piores índices estão os bancos 
(51% de satisfação), com avaliação de Bra-
desco, Santander, Itaú-Unibanco e Ban-
co do Brasil. E em telecom (45,6%) foram 
avaliadas menções a TIM, Oi, Vivo e Claro. 
Marcelo D’Emidio, coordenador de pes-
quisa de mercado da ESPM, ressalta que 
a qualidade do novo índice é justamente 
estar pautado numa metodologia que uti-
liza dados espontâneos dos consumidores. 

Dados insuficientes
Outro estudo, este da The Jeffrey 

Group, analisou a relação “Empresas e 
consumidores nas mídias sociais”. Fo-
ram feitas 397 entrevistas em janeiro com 
participantes da Campus Party. Os resul-
tados, divulgados recentemente, mos-
tram que para 67% dos pesquisados a 
principal motivação para se engajar na 
comunidade online de uma empresa é 
“receber notícias e informações em pri-
meira mão”. 

O que mais incomoda? Informações 
desatualizadas ou insuficientes (67%) e a 
ausência de espaço para interação (56%). 
Usar as mídias sociais somente para fa-
zer propaganda foi motivo de queixa pa-
ra 48% dos pesquisados e 45% deles dis-
seram se irritar com empresas que não 
respondem ou respondem de modo in-
satisfatório.

Gerson Penha, diretor de comunicação 
digital da Jeffrey, ressaltou que a questão 
não é a propaganda em si, mas a forma 
como é feita. “Na internet, o usuário es-
pera mais relevância, conteúdo e possibi-
lidade de interação”, avaliou. Quem esta-
belece espaços nas redes sociais para dia-
logar com seu consumidor e faz isso bem 
evita que esse contato se transforme, em 
alguns casos, em bate-boca.
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TAM Viagens passa a oferecer pacotes específicos, como Rock in Rio
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