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RESUMO

Atualmente para atender a atividade turística, o mercado de trabalho tem exigido uma mão de
obra qualificada e inovadora. Dentre eles, destaca-se o guia de turismo, elemento humano
atuante em toda a cadeia turística considerado o elo de ligação entre todos os setores do
Turismo. Com os avanços tecnológicos que oferecem rapidez e vasta gama de roteiros de
viagem, depara-se com um turista cada vez mais exigente quanto a qualidade dos serviços
recebidos. No entanto, para garantir a excelência no serviço, faz-se necessário um “feedback”
em relação a qualidade do trabalho desempenhado por esse profissional, sendo indispensável
uma avaliação. Tendo em vista essa necessidade, o objetivo deste trabalho foi o de analisar a
qualidade percebida dos serviços prestados pelos guias de turismo, em roteiros regionais do
SESC – SC; especificamente avaliando a percepção dos clientes quanto à qualidade dos
serviços recebidos; ponderando a percepção dos guias quanto ao serviço prestado; assim como,
comparar as percepções dos clientes e dos Guias de Turismo, considerando as possíveis lacunas
(gaps)) existentes neste desempenho por meio do modelo SERVPERF (Cronin & Taylor, 1992),
adaptado ao universo do serviço dos guias de turismo. Questionários foram aplicados a clientes
(turistas / excursionistas) e guias de turismo, resultando em uma amostragem de 180 casos com
o primeiro grupo e de 09 casos com o segundo. O delineamento metodológico da pesquisa se
caracteriza como científico, de abordagem quantitativa, de natureza aplicada e descritiva. Os
procedimentos técnicos utilizados foram a pesquisa bibliográfica e documental, seguido de um
survey. Por meio de análises estatísticas, foi possível comparar a percepção do cliente em
relação a performance do guia de turismo. Desse modo, foi verificado que a prestação do
serviço oferecido por este profissional, apresenta uma qualidade de serviço satisfatória. O
estudo demonstrou que foi possível adaptar e validar o modelo SERVPERF para o universo do
guia de turismo e do cliente, assim como uma avaliação do perfil do cliente do Turismo Social.
Palavras chave- Satisfação dos clientes, Qualidade de serviço, Guia de Turismo.
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ABSTRACT

Nowadays, in order to assist the tourist activity, the labor market requires a skilled and
innovative workforce. The tour guide, one of the elements of such workforce, is the active
person in the tourism chain who is considered to be the link between all sectors of tourism.
With the technological advances that provide speed and range to travel itineraries, tourism faces
an increasingly demanding tourist in relation to quality of the services received. However, to
ensure excellence in service, a feedback on the quality of the work delivered by this professional
is required, thus making assessment essential. As a result, the objective of this work is to
analyze the perceived quality of the services provided by tour guides in SESC/SC’s regional
itineraries, specifically assessing the perceptions of customers regarding the quality of services
received; the perception of tour guides regarding the service provided; and checking the
possible performance gaps using the SERVPERF model (Cronin & Taylor, 1992) adapted to
the universe of tour guides. Questionnaires were applied to customers (tourists) and tour guides,
resulting in a sample of 180 tourists and 09 tour guides. Research design used quantitative
approach, applied and descriptive in nature. Technical procedures used were bibliographical
and documentary search, followed by a survey. Through statistical analysis, it was possible to
compare customer perceptions in relation to the performance of the tour guides. Thus, it was
found that the quality of the services offered by tour guides is adequate. The study showed that
it is possible to adapt and validate the SERVPERF model to the universe of tour guides and
customers, as well as to an assessment of customer profile of Social Tourism.
Key words - Customer satisfaction, Quality of service, Tour guide.
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1 INTRODUÇÃO
Em se tratando do tema “viajar”, seja ele mencionado em roda de conversa ou batepapo, geralmente as pessoas manifestam seus desejos, sonhos ou a vontade de conhecer algum
lugar (no seu próprio país ou no exterior), ao mesmo tempo que compartilham alguma
“experiência ou vivência” anterior de viagem, tenha sido ela positiva ou negativa. Por certo, o
famoso “boca a boca” acontece.
As histórias, temas, causos, percepções assim como o grau de satisfação, são diversos e
exigentes. As imagens, advindas por motivações diversas, criadas nas mentes, cada qual com a
sua personalidade e imbuídas de referências pessoais de formação, ao encontrar e interagir com
as diferentes facetas do destino escolhido, que dada à natureza humana, podem vir a criar
“julgamento de valor”, ou “valor percebido” de acordo com o serviço recebido.
O Brasil em sua dimensão continental, apresenta uma imensa diversidade, cuja riqueza
étnica, cultural paisagística e humana, desperta o interesse de um número cada vez maior de
pessoas que, em parte de seu tempo livre, buscam conhecer e vivenciar experiências
memoráveis com seus cidadãos em seu ambiente original. As comunidades que ainda
preservam costumes, tradições, em suma, que mantêm fortes identidades culturais, despertam
o interesse das pessoas (SILVA; OLIVEIRA, 2015).
Atendendo a essa demanda real e latente, almeja-se concretizar o desejo pessoal do
consumidor que utiliza a fruição material e subjetiva para a escolha do destino turístico (BENI,
2006). Nesse sentido, essas diferentes situações, portanto, deixam de ser tema apenas no batepapo informal, tornando-se alvo de interesse pelo conhecimento, tanto do mercado quanto da
ciência.
Dados divulgados pelo Ministério do Turismo Brasileiro, por meio do Relatório Mais
Turismo, Mais Desenvolvimento – Indicadores, indicavam que em 2012 o turismo brasileiro
havia crescido 6%, ou seja, dois pontos percentuais acima da média mundial anual (MTUR,
2013). Segundo esse mesmo relatório, o grande destaque da conta nacional de turismo foi
devido ao consumo doméstico das famílias, impulsionado pelo crescimento da classe média
brasileira e pelo aumento dos níveis de emprego no país que se apresentava até aquele momento.
Considerando as mudanças mais recentes e o reflexo da situação econômica atual,
apesar das incertezas que se apresentam, as pesquisas mostram uma queda na intenção de
viagens internacionais, mas, por outro lado, há um crescimento das viagens pelo País.
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Em edição da Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem, pesquisa elaborada pela
Fundação Getúlio Vargas e o Ministério do Turismo, que retrata a expectativa das famílias
brasileiras de consumir os serviços relacionados ao turismo, 77,6% dos brasileiros afirmaram
que tinham a intenção de fazer uma viagem nacional (MTUR, 2015). A mesma pesquisa
realizada em outubro/2016 registra que o desejo de viajar continua a preponderar no Brasil,
como mostram os resultados a seguir para todos os intervalos de renda: até R$ 2.100 (84,2%)
de R$ 2.101 a R$ 4.800 (92,5%); de R$ 4.801 a R$ 9.600 (83,5%); e com renda superior a
R$9.600 (64,5%) (MTUR, 2016, p.3).
Ainda de acordo com o Boletim de Desenvolvimento Econômico do Turismo, pesquisa
realizada pelas mesmas instituições junto a 927 empresas do setor turístico que empregam mais
de 77 mil pessoas, houve uma recuperação no faturamento de R$ 8,8 bilhões no terceiro
trimestre de 2016 na comparação com o mesmo período de 2015 (FGV, 2016, p.4). O
levantamento apresenta os cenários macroeconômico mundial e contexto e perspectivas do
Brasil, bem como aponta fatores que impactam no setor de viagens (MTUR, 2016).
Consequentemente, em virtude das oscilações de mercado, somadas ainda à rápida
evolução tecnológica, amplia-se o nível de competição entre as empresas no mercado turístico
quanto à oferta de produtos e serviços turísticos. Essa situação exige uma busca pelo
melhoramento e mais atenção à qualidade e principalmente uma diferenciação da prestação dos
serviços como estratégia competitiva. Ser competitivo, no cenário atual demanda qualidade nas
operações, mas também no tratamento dos aspectos subjetivos desta qualidade, principalmente
os relacionados ao turista (SOUTO; OLIVEIRA, 2007).
Cabe assim, uma reflexão inicial sobre o conceito da qualidade, que conforme
interpretação de forma ampla, proposta por Silva (2006, p. 17) significa “qualidade de trabalho,
de serviço, de informação, de processo, de divisão, pessoal, de sistema, de empresa, de objetivos
etc”. Seu enfoque básico é controlar a qualidade em todas as suas manifestações. Corrobora
nessa reflexão, outro conceito de gestão de qualidade definido por Palladini (1998, p. 2), “como
sendo o conjunto de estratégias que, organizadamente desenvolvidas, visam produzir qualidade
em processos, produtos e serviços”. Porém é imprescindível que a qualidade tenha uma
abordagem com base no usuário, entendida como o atendimento das necessidades e preferências
do consumidor. Denota-se assim, que a gestão da qualidade é um requisito necessário também
para o setor turístico.
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Com foco no turismo doméstico e sujeito a essas mesmas alterações conjunturais,
encontra-se o Departamento Nacional do Serviço Social do Comércio (SESC)1, cuja
abrangência de atuação se estende por todo o território nacional. Composto por Departamentos
Regionais (DR), dentre eles a unidade do Sesc Prainha, em Florianópolis, Santa Catarina, que
oferece uma variada gama de serviços na área da educação, saúde, cultura, lazer e, ainda, o
Turismo Social.
Essa modalidade é definida pelo Bureau International du Tourisme Social (BITS, 1996,
s.p.) como “o conjunto de relações e fenômenos resultantes da participação no turismo das
camadas sociais menos favorecidas, torna possível ou facilitada, a participação por medidas de
caráter social bem definidas, que implicam no predomínio da ideia de serviço e não de lucro”.
A partir do ano de 2006, a BITS tornou-se a Organização Internacional de Turismo
Social (OITS) e à Declaração de Montréal (1996), insere-se o “Addendum d’Aubagne” (2006),
que define uma visão humanista e social do turismo, “a exigência quanto à qualidade e a
proteção ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável e a preocupação com os
benefícios sociais, econômicos e culturais das populações acolhedoras. ” (OITS, 2015, p.7).
Para reforço do conceito, o Ministério do Turismo adota o Marco Conceitual de Turismo
Social dentro do Programa de Regionalização do Turismo 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”. (MTUR, 2006, p.6).
Desenvolvido dentro dos Departamentos Regionais, o turismo emissivo é a principal
modalidade do Turismo Social do SESC. Isso ocorre ao programar para os comerciários e seus
familiares, passeios e excursões às diversas regiões no estado e demais regiões turísticas do
país, e que, por meio de preços acessíveis, busca a democratização do acesso ao movimento
turístico. Prioritariamente como mercado alvo, visa às pessoas de menor renda, de todas as
faixas etárias. Seus bens e serviços turísticos podem ser também disponibilizados ao público
não comerciário, com adoção de preços diferenciados, desde que a oferta não venha a prejudicar
sua demanda interna (SESC, 2007).

O SESC integra o chamado sistema ‘S’, possuem em comum o nome iniciado pela letra S, têm raízes comuns e
características organizacionais similares. Além do SESC, existe o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial), representantes do setor de comércio e serviços; SESI (Serviço Social da Indústria) e SENAI (Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial), representantes do setor de indústria; SEST (Serviço Social dos Transportes)
e SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), representando o setor de transportes; e SEBRAE
(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).
1
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Nas atividades programadas, surge o guia de turismo, profissional este que cumpre um
papel fundamental, e que deverá apresentar competências e habilidades profissionais
características para a segurança e a satisfação do turista/excursionista. O guia de turismo é “uma
espécie de anfitrião, onde suas iniciativas estão voltadas para a busca do bem-estar do turista.
Dentre as suas responsabilidades estão a de recepcionar os viajantes e orientá-los na execução
do roteiro” (CANANI, 1999, p. 104).
Assim

especificamente

nesse

trabalho,

será

considerado

“cliente”,

o

turista/excursionista na modalidade do turismo emissivo e o serviço prestado pelo guia dentro
da unidade federativa de Santa Catarina. Contudo é importante salientar que a atividade do guia
ocorre, em grande parte, nos deslocamentos, nos destinos e atrativos visitados, os quais passam
a se integrar ao serviço prestado pelo profissional.
Apresentadas essas argumentações iniciais e considerando a afirmação de que, “o papel
da pesquisa ajuda a conhecer melhor os requisitos dos clientes, suas expectativas, percepções,
satisfação e fidelidade” (KOTLER; KELLER, 2012, p.57), serão apresentados nas demais
seções deste capítulo o contexto temático, juntamente com a problemática que motiva a sua
execução, assim como o objetivo geral e os específicos para delinear as principais intenções
científicas, seguidos pela justificativa, pautada em preceitos de relevância e, encerrando, a
estrutura desta dissertação.

1.1 Contextualização do tema e problema

Existe uma grande controvérsia na definição econômica precisa do turismo. Alguns
autores o tratam como indústria e parece ser este qualificativo o de maior uso na literatura
comum, não científica. Outros o tratam como fenômeno econômico e social, setor econômico
ou atividade social e econômica (BENI, 2006).
O fenômeno turístico pode ser definido sob vários enfoques. As abordagens dos diversos
autores lhe conferem “preceitos técnicos, acadêmicos, jurídicos, econômicos; assim como
holísticos e sistêmicos, os quais tentam enquadrar o fenômeno de maneira mais completa e
aproximada da verdadeira realidade” (VASCONCELOS, 2005, p. 156). Além disso, “o
Turismo oferece tanto a possibilidade de fortalecimento do capital físico, (infraestrutura,
investimentos financeiros etc.), como estimula o desenvolvimento do capital humano (via
educação e capacitação profissional)” (RUAS, 2005, p. 34).
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Introduz-se nesse contexto a presença do guia de turismo, considerado um dos principais
agentes na linha de frente da atividade turística. O guia é o elemento humano, o intérprete e o
executor do roteiro e da programação (técnica, artística, sócio cultural e patrimonial) dos
destinos ofertados pelas agências de turismo. (CANANI, 1999). Mais que informar, o guia de
turismo deve prestar um atendimento de qualidade para a garantia da segurança e a satisfação
do cliente, pois este é “basicamente o elo de ligação entre o turista e os órgãos de prestação de
serviços” (GONZALEZ; MARTINEZ, 2010).
Além disso, Valle (2004, p. 12) afirma que o guia de turismo pode ser considerado como
um dos “principais responsáveis pela imagem que um turista irá fazer do lugar visitado e um
agente multiplicador para o desenvolvimento cultural sustentável”. Ao considerar a sua
interação e contato direto com os clientes no acompanhamento a diversos destinos, observa-se
o grau de responsabilidade como prestadores de serviços dentro do trade turístico, pois a “sua
atuação é importante na relação turista e comunidade local, para que a inter-relação ocorra de
forma harmoniosa e em benefício de ambos” (ALEXANDRE, s.d., p.9).
Montes (2013, p. 41), menciona que não há um padrão de atuação desses prestadores de
serviços, mas indicativos de um padrão de procedimentos técnicos da profissão, por vezes
moldado pela personalidade, ética e caráter de cada indivíduo, pois a profissão requer
competências e postura no desempenho da sua atuação para “atender à demanda de atribuições
a que é submetido”, junto a variados públicos. Para a autora, além de uma formação sólida
adquirida em curso de formação específico que exige cultura geral e procedimentos técnicos, é
necessário que o guia tenha capacidade de se relacionar com indivíduos e grupos, atendendo às
expectativas desses interlocutores. “Em cada viagem o guia terá contato com novos grupos, e
nessa sua relação com o visitante haverá sempre troca de culturas, informações, sendo que o
guia será um eterno aprendente”.
Em sua tese, Montes (2013, p. 232) expõe e traduz com detalhes a realidade de trabalho
do guia de turismo. Em especial, apresenta uma reflexão a respeito do guia de turismo em seu
cotidiano e com base na literatura de Schön (2000) e Dewey (1976), esclarece “três noções que
integram o pensamento reflexivo: reflexão-na-ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a
reflexão na ação; estas três noções apresentam a iminência do profissional nas situações”. A
importância de que existem saberes procedentes da prática profissional, seja por meio das
interações instituídas pelo profissional com as pessoas, seja pelas suas reflexões na busca de
resposta para as suas ações do cotidiano, são consideradas por estas reflexões teóricas.
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No Brasil, com a profissão regulamentada desde 1993, inúmeras instituições de ensino
vêm promovendo a formação técnica desse profissional, como são os casos dos Institutos
Federais e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC)2. Além desses, há
diversas instituições particulares espalhadas por diferentes unidades federativas do Brasil. Para
isso, faz-se necessário que estes estejam estruturados nas bases legais e nos princípios da
Legislação de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional, e no conjunto de leis, decretos,
pareceres e referenciais curriculares que normatizam a Educação Profissional (MONTES,
2013).
No âmbito da educação, Dencker (2007, p. 53) esclarece que “é importante que o ensino
se fundamente na pesquisa e que esta se situe no contexto histórico-social em que o processo
educativo se desenvolve”. Nessa perspectiva, a cultura e o ensino, ou seja, a informação em
geral, tornam-se fundamentais para os novos profissionais, pois para Ansarah (2002, p. 46), “a
educação em turismo deve considerar a atuação no mercado turístico para direcionar a formação
dos alunos sem desprezar a produção do saber turístico”.
Dentro do eixo tecnológico voltado para o Turismo e Hospitalidade, encontra -se o
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) - Campus Florianópolis Continente. Tem por missão
“Promover a inclusão e formar cidadãos, por meio da educação profissional, científica e
tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação, contribuindo para o
desenvolvimento socioeconômico e cultural” (IFSC, 2016, s.p.). Desde 2011, oferece através
do curso técnico subsequente, a formação profissional em Guia de Turismo Regional, Nacional
e América do Sul (MTUR, 2014). É categorizada como uma instituição Pública Federal
vinculada ao Ministério da Educação (MEC) por meio da Secretaria de Educação Profissional
e Tecnológica (SETEC).
Com o propósito de melhor capacitar, e consciente da sua importância, o SESC-SC
dispõe de um manual de orientações para o guia de turismo que irá atender determinado passeio
ou excursão. Esse manual tem por objetivo proporcionar ao profissional conhecimentos
relativos à conceituação e operacionalização do Turismo Social no SESC em Santa Catarina e
definir critérios para padronização na execução e desenvolvimento operacional das
programações de viagens (SESC, 2015). Essas programações são assim, um serviço a ser

2

Senac. Referência nacional em Educação Profissional para o Setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
Em sete décadas de trabalho (2017), mais de 63 milhões de brasileiros foram atendidos pelas ofertas da Instituição,
que está presente em cerca de 3 mil municípios, com mais de 600 Unidades.
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executado pelo guia, o qual, no momento de seu cumprimento é o representante maior do
prestador do serviço.
Zeithaml e Bitner (2003, p. 260), definem que os serviços são “todas as atividades
econômicas intangíveis, não fisicamente aparentes como bens físicos, que agregam valor para
o cliente”. Além disso, “uma vez que os funcionários da linha de frente representem a
organização e podem influenciar diretamente a satisfação dos clientes, eles desempenham o
papel de profissionais de mercado, incorporando fisicamente o produto”.
De um modo geral, “os serviços estão presentes na vida de cada cidadão todos os dias”
(FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2000, p. XI), e para “proporcionar serviços de qualidade,
a organização precisa adequá-lo às necessidades e desejos de clientes específicos e criar valor”.
(CHURCHILL; PETER, 2000, p.299).
Conforme Zeithaml e Bitner (2003, p. 259),

em produtos intangíveis, os funcionários são o serviço, são a organização aos olhos
do cliente, são os profissionais de mercado. Em muitos casos, o funcionário é o serviço
– não há nada além dele. Os funcionários de contato executam todo o serviço sozinhos.
A oferta é o funcionário.

Outrossim, a avaliação da qualidade surge ao longo do processo da prestação, que
geralmente ocorre no encontro entre um cliente e um funcionário da linha de frente.
(FITZSIMMONS E FITZSIMMONS, 2000). Com o propósito de ampliar as percepções dos
clientes acerca da qualidade em serviços e para ampliar a satisfação de clientes, “as empresas
incluem a mensuração e a administração da satisfação de clientes em cada contato de serviços”
(ZEITHAML; BITNER, 2003, p. 106).
Dessa forma, “a avaliação constante da satisfação traz excelentes benefícios como forma
de realimentar e controlar o esforço de uma empresa sob o ponto de vista dos seus clientes”
(MARCHETTI; PRADO, 2001, p, 57), embora “os serviços sejam intangíveis e
individualizados, geralmente é difícil desenvolver padrões para medir a sua qualidade”.
(CHURCHILL; PETER, 2000, p. 300). Mesmo assim, a definição dos indicadores de qualidade
de serviços tem sido objeto de interesse de muitos pesquisadores (MARCHETTI; PRADO,
2001).
Todavia, a melhor forma de conhecer a percepção do cliente quanto qualidade do serviço
percebido é realizando a medição do desempenho do serviço, de modo a tornar a percepção
intangível em tangível (TÉBOUL, 1999).
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No intuito de avaliar a satisfação do cliente e a qualidade percebida, quanto a prestação
dos serviços oferecidos pelo guia de turismo, diante dos modelos disponíveis na literatura
reforçada pela citação de Marchetti e Prado (2001, p. 57), os quais afirmam ter “encontrado
dificuldade na escolha entre as diversas alternativas de mensuração desses construtos”, optouse pelo modelo SERVPERF (CRONIN; TAYLOR, 1992), que utiliza como base o modelo
SERVQUAL, elaborado por Zeithaml, Parasuraman e Berry em 1988. (ZEITHAML; BITNER,
2003).
Brady e Cronin Jr., aludem que a conceituação e medição das percepções de qualidade
de serviço têm sido os temas mais debatidos e controversos na literatura de marketing de
serviços. É um conceito complexo para compreender. Embora as percepções da qualidade dos
serviços são com base em múltiplas dimensões, não há um consenso geral quanto à natureza ou
teor das dimensões. A justificativa dos autores para tal afirmação é, devido as tentativas em
curso ou para integrar a conceituação SERVQUAL / SERVPERF em novas indústrias por
exemplo ou a replicar sua estrutura conceptual.
De acordo com Zeithaml (2003, p. 123), o SERVQUAL “é uma escala multidimensional
para a medição das percepções e avaliações dos clientes sobre a qualidade dos serviços [...]” e
“[...] é composta por cinco dimensões cada uma com múltiplos itens responsáveis pela captação
dos atributos fundamentais do serviço”.
Já no modelo SERVPERF, a mensuração da satisfação da qualidade percebida é baseada
apenas na percepção de performance. Camisón (2006), esclarece que para medir a qualidade
dos serviços assim conceituado, é necessário somente, avaliar as percepções dos clientes
deixando de lado as expectativas. Através dela, se constrói uma única escala que inclui somente
a lista dos itens das percepções do resultado, das quais a mais popular é a batizada por Cronin;
Taylor (1992), como SERVPERF.
Quanto ao Guia de Turismo, as empresas do setor turístico têm exigido do profissional,
competência, determinação, criatividade, disposição, preparação apropriada, confiança em si
mesmo, entre outros atributos (MONTES, 2013). Os clientes, segundo Kotler e Keller (2012,
p. 398), esperam que as empresas entreguem: “funcionários experientes e amáveis, forneça
serviço relevante/personalizado, demonstre desejo de satisfazer as suas necessidades e
tratamento como cliente valioso”. Afinal, “sem qualidade no serviço não há concorrência
possível no mercado, [...] não é o preço o único fator que pode ditá-la, mas também a
capacitação profissional adequada dos recursos humanos” (BENI, 2006, p. 167).
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Reflete-se assim a respeito da responsabilidade da formação profissional e de como este
apresenta e representa a marca da empresa, especificamente aqui, em relação aos serviços
ofertados nos roteiros turísticos do SESC - Florianópolis, Santa Catarina.
Contemplando na lógica deste estudo e, portanto, tendo em vista que o Turismo envolve
diferentes atores, e que o SESC e o profissional Guia de Turismo estão envolvidos nesta
atividade, a partir de uma oferta de serviço, emerge a relação a ser aqui evidenciada,
considerando o tema da qualidade e a atividade desempenhada pelo guia, a partir do arcabouço
do marketing de serviços.
Apresentado essas considerações, é neste contexto que o presente trabalho visa analisar
a aplicação do SERVPERF como ferramenta para conhecer a satisfação dos clientes
(turista/excursionista) quanto à atuação do Guia de Turismo como elemento de ligação entre
este (e a organização que representa) e a localidade visitada. Isso vai ao encontro à necessidade
do constante aprimoramento e inovação deste ator quanto à qualidade da prestação de seus
serviços para a satisfação e fruição da experiência do cliente, seja turista3 ou excursionista.
Destaca-se desta forma, a relação de temas pertinentes ao estudo e de suas interligações
aqui propostas, as quais são representadas na Figura 1.

Figura 1 - Temas relacionados ao estudo

Fonte: Elaborado pela autora (2016).
3

A Organização Mundial de Turismo (OMT), para fins estatísticos internacionais, recomenda que o termo
“turista” seja utilizado apenas para o visitante temporário que permanece pelo menos 24 no local visitado, por
qualquer motivo, desde que não seja o de sua residência, e para o visitante temporário que permanece menos de
24 horas no local visitado e que possuem as mesmas finalidades do turista, utilize o termo “visitante de um dia”
ou “excursionista”.
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Mediante a relevância que tem sido dada às questões voltadas à qualificação em turismo,
a presente pesquisa pretende, portanto, responder à seguinte questão: qual o nível de qualidade
percebida dos serviços prestados pelos Guias de Turismo, em roteiros regionais do SESC – SC,
considerando o modelo SERVPERF?

1.2 Objetivos

A partir do tema e da problemática da pesquisa, os objetivos que delinearão este estudo
são a seguir apresentados, organizado em geral e específicos.

1.2.1 Objetivo geral

Analisar a qualidade percebida dos serviços prestados pelos Guias de Turismo, em
roteiros regionais do SESC – SC, por meio do modelo de avaliação de qualidade SERVPERF

1.2.2 Objetivos específicos

Avaliar a percepção dos clientes (turistas/excursionistas) quanto à qualidade da
prestação dos serviços dos Guias de Turismo;
Ponderar a percepção dos Guias de Turismo quanto ao serviço prestado, por meio de
inferências estatísticas;
Comparar as percepções dos clientes e dos Guias de Turismo, considerando as possíveis
lacunas (gaps) existentes na qualidade dos serviços.

1.3 Justificativa

Diante do potencial turístico do Estado de Santa Catarina e do avanço das novas
tecnologias de preparo e acompanhamento do turista em viagens, inclusive impulsionando os
passeios autoguiados, uma demanda cada vez maior de uma mão de obra qualificada emerge
nesta conjuntura. Esse é o caso do profissional Guia de Turismo.
Considerando-se a situação que se apresenta, nota-se que o tema marketing de serviços,
principalmente aplicado com o intuito de conquistar e satisfazer o cliente, têm tido a
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preocupação em definir diretrizes para atender, alcançar e satisfazer às expectativas, desejos e
necessidades dos consumidores.
Considera-se que o atendimento e o desempenho da qualidade do serviço prestado pelos
Guias de Turismo, exige constante aprimoramento das competências e habilidades específicas.
Importante também é conhecer quem é esse cliente/consumidor, que adquire os pacotes
turísticos do SESC - SC dentro do segmento do Turismo Social e como ele percebe, avalia e
considera a qualidade dos serviços prestados a partir da atuação desse profissional.
Em complemento considera-se no escopo geral, o olhar empírico da pesquisadora,
inicialmente na perspectiva da educação artística, e na sequência na atuação como Guia de
Turismo Regional Santa Catarina. Esta última reforçada pelo ingresso na docência em
instituição de formação técnica profissional em Turismo. Nesse ambiente acadêmico, foi
constatada a necessidade de um estudo específico para a análise da percepção da qualidade dos
serviços prestados por este profissional.
Nesta perspectiva, Beni (2006, p. 45) corrobora ao mencionar que a “observação do
Turismo, resultante da ação sociocultural em contextos diferentes, requer, métodos e
procedimentos de pesquisa inter e transdisciplinares de vários domínios do saber: ciências
exatas, humanas e sociais”. Atualmente, a aproximação da pesquisa em estratégia à prática, tem
sido uma posição favorável dos pesquisadores europeus que segundo Whittington (2004, p. 46),
“se deve à tradição intelectual e aos relacionamentos que possuem no campo”.
Outro aspecto que motivou a escolha do tema, deve-se ao fato de que, embora existam
trabalhos na literatura nacional e internacional, a respeito da profissão, o tema especificamente
sobre guiamento e a análise da satisfação do cliente do SESC – SC, atendido pelo Guia de
Turismo Regional Santa Catarina, não foi encontrado. Detectou-se que há um número limitado
de estudos referentes ao feedback a respeito da satisfação do cliente quanto a atuação dos Guias
de Turismo de Santa Catarina; tampouco dos Guias, embora muitas agências de turismo adotem
o “opinário” ou questionário para a avaliação da satisfação do cliente ao final de sua viagem.
Além disso, a aplicabilidade do modelo SERVPERF no turismo vem sendo encontrada
em referências bibliográficas de outros países, bem como no Brasil, porém na especificidade
tratada nesse estudo, não foram identificadas publicações nas bases investigadas.
Um trabalho mais próximo de autoria de Souza (2014), investigou a satisfação do guia
de turismo com o seu trabalho em agência de turismo e a qualidade do atendimento percebida
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pelo cliente. A aplicação do SERVPERF foi junto aos clientes; e para o colaborador (Guia de
Turismo), uma outra escala de medida foi utilizada para analisar a satisfação no trabalho.
Ainda no campo do turismo, na mesma cidade, Souto (2005, p.116), mensurou a
qualidade percebida pelos clientes das agências de viagem em relação ao serviço prestado pelas
agências, através do modelo SERVPERF. Outro trabalho encontrado, organizado por Galvão
et al. (2014), refere-se a análise da satisfação quanto à qualidade dos serviços oferecidos pelo
terminal rodoviário de Natal (RN), na escala SERVPERF. No exterior, o SERVPERF foi
utilizado para medir a qualidade do serviço, satisfação dos visitantes e as intenções
comportamentais de museus na Malásia (LAU PEI; MOHAMED, 2009). Em outro estudo,
Fowler e Weerakit (2013) abordam a definição de qualidade de serviços e avalia assuntos
críticos quanto às organizações e prestadores de serviços no turismo náutico na Tailândia, com
base nas questões do modelo de Parasuraman (1985).
Embora não utilize o SERVPERF, o artigo de El-Sharkawy (2015) contribui para uma
reflexão mais específica quando avalia a relação entre o desempenho do guia e a satisfação do
turista, especificamente aspectos da performance do guia de turismo e o efeito do desempenho
do guia de turismo na experiência de turismo, através de um questionário com quarenta e três
variáveis, além de dez variáveis incidindo sobre o efeito do guia de turismo na experiência de
turismo e onze variáveis referentes ao perfil do turista.
O trabalho de autoria de Cano et al. (2012, p. 103) propõe um modelo conjuntamente
com a cadeia de utilidades no serviço, desenvolvido por Lovelock (1997), e o modelo nacional
para a competitividade (2010). Desenvolvido para o fomento da qualidade total, o modelo
procura oferecer suporte às organizações mexicanas na orientação dos processos de mudanças
que as leve a melhorar sua posição competitiva. Indica fatores e atores que impulsionam o valor
da empresa, dentre eles: liderança, planejamento, mercado e clientes, processos, informação e
conhecimento, responsabilidade social e pessoal. Por outro lado, cadeia de utilidades no serviço,
desenvolvido por Lovelock (1997), foca nos clientes internos e externos com o objetivo de
aumentar a receita e os lucros. Finalmente, a união dos dois modelos proporciona o
reconhecimento da importância dos funcionários, com o objetivo de garantir um padrão dos
processos de qualidade dos serviços dos guias de turismo e que coadune o incremento da
competividade das empresas na cidade de Cancún.
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Outro modelo de avaliação é o denominado TOURQUAL, qual protocolo apresenta a
avaliação da qualidade e desenvolvimento de serviços e experiências em destinos e atrativos
turísticos. Neste modelo, Mondo (2014) avalia também a importância técnica do guia nos
atrativos turísticos. O Modelo TOURQUAL proporciona uma ampla análise através de 26
indicadores diversificados e correlacionados; dentre eles: o ambiente, o elemento humano e a
forma como o serviço é apresentado. Dentre as metodologias fundamentadas nos conceitos de
mensuração da qualidade, estes modelos visam a classificação dos indicadores e lidam com
variáveis (critérios) subjetivas.
Quanto a definição dos determinantes para a construção dos modelos de satisfação dos
clientes, Tinoco (2010, p.44), afirma que “é importante esclarecer que os modelos na literatura
não contemplam todos os determinantes em um só modelo único” [...]. Portanto, a grande
maioria dos modelos pesquisados “está focada no estudo de alguns poucos determinantes,
considerados os mais importantes (ou referente aos quais foi possível reunir dados
quantitativos), que afetam a satisfação dos consumidores” (TINOCO, 2010, p.45).
Em face disso, espera-se que o presente trabalho, para ambas as populações:
turista/excursionista e guia de turismo, possa vir a contribuir para a formação de profissionais
mais capacitados, assim como, a possível aplicação do modelo por outros pesquisadores da
área, para o aperfeiçoamento da formação e qualificação desses profissionais, com o objetivo
de alcançar a excelência na qualidade da prestação de serviços.

1.4 Estrutura da Dissertação

Essa dissertação está dividida em cinco capítulos. Neste primeiro capítulo apresentouse a introdução a respeito da pesquisa, a sua contextualização e tema de estudo, bem como o
problema. Na sequência foram apresentados os objetivos geral e específico, cuja finalidade é
nortear os caminhos da pesquisa. Posteriormente apresentou-se a justificativa para demonstrar
o caráter da necessidade do estudo nessa área. Neste mesmo capítulo, instituiu-se a organização
do trabalho para em seguida apresentar a fundamentação teórica da pesquisa.
No Capítulo 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, a fundamentação teórica é discutida
a partir da análise bibliográfica realizada, com embasamento científico, visando maior
conhecimento a respeito dos modelos de avaliação da qualidade em serviços no turismo.
Apresenta o Turismo e seus conceitos, a segmentação turística escolhida e o guia de turismo,
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no que tange as competências e atividades deste profissional, assim como a legislação que
ampara o seu trabalho, a sua formação e importância no sistema turístico.
Ainda neste capítulo, em seguida o marketing de serviços é apresentado com os seus
conceitos centrais; características distintivas dos serviços; o comportamento do consumidor e
o serviço no turismo. O conceito e a gestão da qualidade dos serviços no turismo, são abordados
na sequência apresentando os modelos de avaliação da qualidade em serviços e seus autores.
Ao final da fundamentação teórica, os modelos referentes à mensuração da qualidade dos
serviços, seus conceitos, características e diferenças assim como, a adoção da aplicação de um
dos modelos para a avaliação da qualidade dos serviços é apresentada.
A metodologia é apresentada no Capítulo 3 METODOLOGIA. Neste constam o método
adotado, a abordagem, natureza, os objetivos e procedimentos técnicos da pesquisa. A partir da
definição dos procedimentos técnicos adequados, a pesquisa se dividiu em duas etapas:
levantamento bibliográfico e o levantamento de campo, se caracterizando ainda como
quantitativa e descritiva.
O Capítulo 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO apresenta os resultados e a discussão da
pesquisa, seguido pelo Capítulo 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS. São também componentes da
estrutura final, a lista de referências e apêndices. Na Figura 2 é apresentado um esquema da
estrutura da dissertação.
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Figura 2 - Estrutura da dissertação

2.3.7 O Modelo
TOURQUAL
(2014)

Fonte: Elaboração da autora (2016).
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica do presente trabalho baseia-se nos temas satisfação dos
clientes, qualidade dos serviços e guias de turismo. Nesta etapa as técnicas de pesquisa
bibliográfica possibilitaram a construção de um referencial que dá sustentação às análises dos
dados empíricos que posteriormente serão apresentados.

2.1 Turismo - Conceito e seu sistema
.
O setor de serviços são fonte de liderança econômica. As viagens de turismo apresentam
quanto ao impacto econômico, a expectativa de média de crescimento a 4% por ano nos
próximos dez anos, segundo o relatório anual do World Travel & Tourism Council (WTTC,
2016). Devido à globalização, as pessoas atualmente tendem a demonstrar um maior interesse
a viajar para “experimentar pessoalmente tanto as paisagens, quanto os recursos naturais,
culturais e contato humano com as populações que visitam”. (GONZÁLEZ; MARTINEZ,
2010, p. 2).
De acordo com a Organização Mundial do Turismo (2008), “o turismo é um fenômeno
social, cultural e econômico, que envolve o movimento de pessoas para lugares fora do seu
local de residência habitual, geralmente por prazer” (NACIONES UNIDAS / UNWTO, s/d, p.
1). Trata-se de uma formulação que parece marcar uma nova fase no entendimento do turismo,
visto que o enfoque dado apontava essencialmente para o fenômeno do turismo (estabelecendo
suas dimensões social, cultural e econômica), mas não assinalava o prazer (lazer) como
principal motivação. A decorrência da saída de pessoas do entorno habitual por este motivo, é
apresentada na International Recommendations for Tourism Statistics – IRTS - 2008
(PAKMAN, 2014, p.18).
Sendo a natureza da atividade turística um complexo conjunto de diferentes fatores, que
segundo a própria Organização Mundial do Turismo (2001, s.p. apud VASCONCELOS, 2005),
“se inter-relacionam e evoluem de forma dinâmica, devendo ser considerados conjuntamente”;
pode-se assim considerar que essa é a essência da visão sistêmica sobre o turismo. Diversos
estudiosos da área seguem preceitos sistêmicos, acreditando que o turismo pode ser mais bem
compreendido como um sistema inter-relacionado. Em conformidade, (BARRETTO 1991, p.
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47), esclarece que “o turismo é um fenômeno de interação entre o turista e o núcleo receptor e
de todas as atividades decorrentes dessa interação”.
Embora o senso comum tenha uma visão do turismo como uma forma de lazer, ele pode
ir além e ser considerado como uma oportunidade de troca de experiência temporal, cultural e
espacial; o contato com populações de localidades e características distintas possibilitam a
ampliação da visão de mundo tanto para o turista quanto para a comunidade (PINHEIRO,
2013).
As atividades realizadas pelo grupo de atores viabilizam a oferta de um amplo conjunto
de produtos e serviços, o que compõe o sistema turístico (BENI, 2009). Anjos (2013, p. 401),
considera no sistema turístico “[...] o transporte como uma das ferramentas essenciais para o
funcionamento do sistema. Outros elementos constituintes são os serviços de alojamentos e
alimentação [...]”. Porém, observa que “[...] o papel dos organizadores e agentes de viagens no
funcionamento do sistema é também indispensável, devido ao caráter intermediário que eles
exercem entre os prestadores de serviços e o turista, estimulando a atividade do sistema em seu
conjunto”.
A relevância do operador também é destacada por Vaz (2002, p. 20), que contribui
assinalando que as operadoras turísticas, com uma combinação de diversos serviços “[...] tem
por objetivo oferecer ao turista um atendimento completo dentro de um “pacote turístico”.
Além disso, na constituição desse sistema, devem ser observados também: [...] a análise
do ambiente externo.de mercado deve levar em conta todos os fatores referentes a forças macro
ambientais (fatores econômicos, demográficos, tecnológicos, político-legais e socioculturais) e
micro ambientais (referentes ao mercado) que podem influenciar no desempenho do produto
[...]. (MTUR, 2007, p.162).
A importância e a abrangência econômica do turismo são bem descritas por Vaz (2002,
p. 7), ao mencionar que o mesmo é “uma atividade econômica que mobiliza mais de cinquenta
setores produtivos de bens e serviços, requerendo o trabalho de inúmeras categorias técnicas e
profissionais”. Incorpora os serviços de dezenas de tipos de organizações que integram e
complementam o produto turístico. Como exemplo, pode se citar: hotéis e restaurantes; centros
de entretenimento e cultura, como teatros e parques temáticos; empresas de serviço receptivo,
para programas e excursões locais e muitas outras; inclui também as transportadoras e as
organizações que formulam e comercializam os pacotes turísticos, como as operadoras e as
agências de viagens.
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No Turismo, as atividades básicas podem ser definidas sob os aspectos de deslocamento
e estada. As empresas de transporte aéreo e de superfície são as que se encarregam do
deslocamento e os passageiros, e a empresa hoteleira ou extra hoteleira é a que dá suporte básico
para a estada, isto é, para a hospedagem do turista. Entre elas existem ainda, as empresas de
intermediação e venda de serviços, que são as agências de viagens e operadoras de turismo
(BENI, 2006).
Conforme Leiper (1979) e Hall e Page (2010), o turismo pode ser definido como o
sistema que envolve a viagem discricionária e estadia temporária de pessoas fora do seu local
de residência habitual por uma ou mais noites, com exceção de passeios feitos com o objetivo
principal de ganhar remuneração a partir de pontos no percurso.
A atividade turística é um fenômeno interdisciplinar que tem como base a
movimentação das pessoas para locais diferentes daquele de sua residência em função de
necessidades, desejos profissionais e pessoais. Assim, o turismo se tornou uma realidade há
muito tempo, porém, suas características nem sempre foram tais como se apresentam
atualmente. Seu conceito e sua abrangência vêm se modificando ao longo dos anos de acordo
com a complexidade da atividade, influências, abrangências e mudanças na economia e
tecnologia (SESC, 2007).
Para sua análise e compreensão, o turismo envolve múltiplas dimensões: atores sociais;
instituições; questões históricas, administrativas, econômicas, sociológicas e geográficas; cujos
efeitos e repercussões dos métodos de estudo possuem uma estreita inter-relação entre si.
“Embora não possa ser considerado como uma atividade unicamente econômica, apresenta
outras duas tendências a técnica e a holística” (BENI, 2006, p. 26).
Maranhão et al (2012), apresentam uma dicotomia no turismo analisando por um lado a
lógica capitalista, pois, há um “turismo técnico exigindo treinamento e capacitação para seus
operadores, absorvendo os técnicos em turismo, no intuito de se vender mais destinos” e por
outro, apresenta com base na obra de Barretto (2010), a reflexão do turismo como “fenômeno
social total”, no âmbito da formação integral, com prioridade para o ensino, a pesquisa e a
extensão, com vista a um processo educacional e cientíﬁco contínuo.
Retomando a ótica holística, o turismo é um sistema aberto, pois está sujeito a trocas e
interações com seu ambiente. Neste sentido, considera que as aplicações da Teoria Geral de
Sistemas (SISTUR) está presente em inúmeras ciências, inclusive servindo para o fenômeno do
turismo, especialmente para a vertente operacional, assim, segundo essa teoria, cada variável
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não pode ser separada da outra. “Uma única variável pode, ao mesmo tempo, ser causa e efeito”
(BENI, 2006, p, 51).
O sistema turístico é composto por três grandes conjuntos apresentados na Figura 3, os
quais ilustram a complexidade da atividade e dos elementos existentes de forma a desenvolver
um turismo sustentável: Conjunto da Organização Estrutural - formado pelos subsistemas da
superestrutura (Política Nacional de Turismo, órgãos e instituições oficiais e estratégias
governamentais) e da infraestrutura (energia, saneamento básico, abastecimento de água,
transporte coletivo, comunicação, segurança); Conjunto das Ações Operacionais - articulado
sobre os subsistemas de mercado, oferta, demanda, distribuição, produção e consumo; e o
Conjunto das Relações Ambientais - composto pelos subsistemas ecológico, econômico, social
e cultural (BENI, 2006).
Figura 3 - Sistema de turismo (SISTUR) – modelo referencial

Fonte: Beni (2006, p. 50).

Para o autor, o subsistema das relações ambientais tem grande importância devido “a
ecologia ser o sustentáculo da vida planetária e do SISTUR” (p. 57). Mas é preciso compreender
que “a realidade não permanecerá imóvel, mas não pode ser desmembrada. Não será possível
entender uma célula [...] ou o Turismo, se forem isolados de seus contextos. O relacionamento
é tudo” (BENI, 2001, p. 17).
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A visão de Alves Mazzotti et al. (1998, p. 131) corrobora com essa integração,
afirmando que “a visão holística parte do princípio de que a compreensão do significado de um
comportamento ou evento só é possível em função da compreensão das inter-relações que
emergem de um dado contexto”.
Nesse sentido, o conceito de sistema é central na sociologia, porque toda pessoa forma
parte de vários círculos (sistemas), e se comporta de modo diferente quando atuam em
diferentes sistemas. Estes por sua vez estão influenciados por seus componentes. Em resumo,
não existe nenhuma atuação fora de um sistema e não existe um sistema sem atuação e, por
consequência, sem mudanças. Não existem redes sem pessoas e não existem pessoas fora de
todas as redes. Hoje dentro dos desafios do mundo contemporâneo urge desvelar as relações
ecos sociais dos sistemas complexos em que se constitui o Turismo (BENI; MOESCH, 2015).
Por outro lado, Beni e Moesch (2015, p. 3) afirmam que é relevante “compreender a
problemática do desenvolvimento crescente do turismo, não só à medida que seus produtores,
vendedores, intermediários, consumidores continuam produzindo, vendendo e consumindo sem
limites ou critérios, sem outro fim que o próprio benefício do primeiro e a satisfação egoísta do
consumidor, mas pela persistência do problema, disfarçado nas concepções implícitas do seu
conceito como negócio, que invade o tratamento das localidades e culturas, como as demarcam
as ações das políticas públicas”.
Conforme Hall e Page (2010) com base em Leiper (1979), os autores consideram que
os elementos do sistema são turistas, regiões de produção, rotas de trânsito, regiões de destino
e uma indústria turística (termo utilizado pelos autores). Estes cinco elementos são organizados
em conexões espaciais e funcionais. Tendo as características de um sistema aberto, a
organização de cinco elementos opera em ambientes mais amplos: físicos, culturais, sociais,
econômicos, políticos, tecnológicos com os quais interage.
Ainda segundo Hall e Page (2010), a abordagem de Leiper (1979) foi para tentar
entender destinos, áreas de produção, zonas de trânsito, meio ambiente e fluxos dentro do
contexto de um sistema turístico mais amplo, em vez de vê-los como entidades independentes
separadas. Por exemplo, o seu trabalho sobre os Proporção de Principais Destinos (Main
Destination Ratios - MDR) foi desenvolvido a fim de salientar a importância das viagens de
vários destinos dentro do sistema de turismo e suas implicações de dados.
Em complemento Hall; Page (2010, p. 302), afirmam que o trabalho de Leiper (1979),
sobre as atrações, antecipou grande parte da recente discussão sobre a chamada economia da
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experiência, pois as atrações "são pontos turísticos, eventos e instalações orientadas para
experienciar oportunidades aos turistas".
Na Figura 4, apresenta-se a essência do mercado, em que o consumidor (turista) procura
um produto (localidade para visitar, com serviços de apoio), resultando daí a demanda turística.
Conforme destaca o autor, para satisfazer a demanda, o produtor (operadora turística) elabora
os pacotes de viagem com os serviços necessários para viabilizar a viagem, a visita e a
permanência do turista na localidade, os quais constituem a oferta turística.

Figura 4 - Fluxograma econômico do sistema de turismo

Fonte: Vaz (2002, p. 17).

Além disso, “há necessidade de outros estudos referentes a turistas potenciais em termos
regional, nacional e/ou internacional, visando à captação de outros, fluxos turísticos, somente
o conhecimento dos consumidores do produto turístico pode determinar a realização correta de
mudanças da localidade, bem como a divulgação adequada nos vários canais de comunicação”.
(BENI 2006, p. 27). Caso contrário, pode-se incorrer em erros envolvendo mudanças ou dando
ênfase a aspectos que na verdade não são significativos, ou pior, que irão desagradar o turista.
É necessário assim compreender o turista e suas decisões de consumo do produto
turístico, já que considerado suas características, faz do turismo um elaborado e complexo
processo de decisão sobre o que visitar, onde, como e a que preço, pois compreende a compra
de bens e serviços da oferta original e diferencial das atrações e dos equipamentos a ela
agregados, em mercados globais com produtos de qualidade e competitivos (BENI, 2009).
Sendo assim, o produto turístico é o resultado do somatório entre os recursos naturais,
culturais e os serviços produzidos por uma pluralidade de empresas. Além disso, uma das suas
características marcantes é que “o produto turístico é produzido e consumido no mesmo local,
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e o consumidor é que se desloca para a área de consumo, e as atividades básicas podem ser
definidas sob aspectos de deslocamento e estada” (BENI, 2006, p. 26). Esse produto é a
essência do mercado turístico, definido como o “conjunto de atividades econômicas em torno
de produtos turísticos, através dos quais diversos agentes buscam satisfazer suas necessidades
e obter benefícios, transacionando tais produtos” (VAZ, 2002, p. 7).
No entanto Ruschmann (1991), afirma que o produto turístico é um bem de consumo
abstrato. É representado e apresentado aos consumidores potenciais por descrições e
representações, pois são as promessas de satisfação que leva o cliente ao seu consumo. Assim,
uma de suas características mais marcantes é a de tratar-se de um produto imaterial – intangível,
após o uso, promove a experiência da vivência.

O que ocorre na realidade, é uma agregação de valores aos diferenciais
turísticos naturais e culturais, e não uma transformação tangível e concreta na matéria
prima original. O produto turístico final para a venda e pós-venda é de natureza
compósita e agregada. O processo de agregação de valores inicia-se na aquisição dos
atrativos turísticos, continua nos transportes, hospedagem, alimentação, serviços de
recreação e entretenimento e termina na fruição do roteiro (BENI, 2006, p. 35).

Sendo assim, Beni (2006, p.59), diz que os atrativos turísticos podem ser transformados
em recursos turísticos, e constituem o patrimônio turístico, pois “são os elementos passíveis de
provocar deslocamentos de pessoas, e que integram o marco geográfico, ecológico, cultural de
um lugar, podendo por sua origem, ser subdivididos em naturais e culturais”.
Devido à amplitude do turismo o qual engloba elementos básicos como variáveis da
demanda, identidade da oferta, o espaço geográfico e os operadores de mercado, um
complementando o outro, foram criadas segmentações para melhorar o entendimento, o
planejamento e para facilitar as atividades relacionadas às diversas áreas. Essas divisões de
acordo com o Ministério do Turismo (2006) são: Ecoturismo, Turismo Cultural, Turismo de
Estudos e Intercâmbio, Turismo de Esportes, Turismo de Pesca, Turismo Náutico, Turismo de
Aventura, Turismo de Sol e Praia, Turismo de Negócios e Eventos, Turismo Rural, Turismo de
Saúde e Turismo Social.
Dentre todos esses segmentos, na próxima seção será abordado o Turismo Social,
divisão no qual a investigação desse estudo se delimita. Posteriormente, complementa-se a
seção Turismo com a abordagem do Guia de Turismo, profissional que cumpre um importante
papel no sistema turístico.
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2.1.1 Turismo Social
A denominação Turismo Social surgiu na Europa – meados do século XX - utilizada
como proposta de lazer para um número maior de pessoas, organizado por associações,
sindicatos e cooperativas com a finalidade de atender as necessidades de férias das camadas
sociais menos favorecidas. (MTUR, 2006, p. 5). Considerado uma atividade própria da
sociedade industrial, “[...], a automação do aparato produtivo proporcionou ao homem mais
tempo livre” (FALCÃO, 2006, p. 2).
A evolução do setor turístico no Brasil representa uma oportunidade para o
desenvolvimento socioeconômico do território e cria uma expectativa sobre a importância da
atividade para a melhoria na qualidade de vida da população e a inclusão social nos espaços
turísticos (SESC, 2007).
O Turismo Social enquanto modalidade comercial, isto é, envolvendo negócios
turísticos (pacotes, hospedagem, alimentação), já é uma realidade exercida pelos consumidores
de baixa renda, ainda que de maneira incipiente. De certa forma, o principal desafio da
promoção desse segmento turístico implica no estímulo a organização, ao desenvolvimento e a
expansão dessa atividade (SESC, 2007).
Beni (2006) relata que o entendimento do turismo social parte do mesmo pressuposto
do conceito de turismo - uma atividade por via de passeios, viagens e excursões envolvendo
transporte, hospedagem e outros equipamentos, porém, dirigido `a camadas sociais que não
poderiam arcar pessoalmente com os custos de uma viagem. Sendo assim, o turismo social
supõe que o valor pago pelo consumidor seja menor que o custo real do produto, sendo possível
através de subsídios oferecidos pelas instituições governamentais, associações de classe ou
ainda por organizações do terceiro setor.
Vários autores usam a expressão “turismo social” para denominar as características
desse extrato da demanda, o que leva o leigo a confundi-lo com o turismo de massa, visto que
este representa o maior segmento social no mercado de Turismo, o que parte se justifica. A
melhor denominação no caso seria “turismo socializado”, por suas próprias características,
“fomentado com o objetivo de facilitar o turismo interno das classes menos favorecidas
economicamente”. (BENI, 2006, p. 453).
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Especificamente, no turismo socializado, devem ser considerados três segmentos sociais: “os
jovens e as pessoas idosas, os deficientes e os trabalhadores que recebem até cinco salários
mínimos (BENI, 2006, p. 454).
Pioneiro no desenvolvimento do Turismo Social no país, o SESC - Serviço Social do
Comércio, criado em 1946 pelos empresários do comércio, é uma entidade sem fins lucrativos
que desenvolve atividades relacionadas ao bem-estar dos comerciários e de seus dependentes.
O direito ao lazer e à cultura sempre estiveram presentes nas linhas de ação do Sesc. Por
isso, a entidade vê no Turismo uma forma de ampliar ainda mais o acesso a essas áreas. Ao
distanciar o Turismo apenas das minorias, o Sesc prioritariamente inclui trabalhadores de menor
renda – comerciários e não-comerciários, bem como seus dependentes de todas as faixas etárias
(SESC, 2007).
Uma empresa social é projetada e dirigida como um empreendimento, com produtos,
serviços, clientes, mercados, despesas e receitas, a diferença é que o princípio da maximização
dos lucros é substituído pelo benefício social. Em vez de acumular o maior lucro financeiro
possível, para ser desfrutado pelos investidores, a Empresa Social procura alcançar objetivos
sociais. A entidade é pioneira em diversas modalidades de assistência as pessoas que se
encontram na Base da Pirâmide, inclusive no desenvolvimento do Turismo Social no Brasil,
estimulando este segmento ao longo de toda a sua história (SESC, 2007).
Os “valores do turismo social se expressam através de tarifas acessíveis, animação,
encontros culturais, dimensão solidária e participativa, atividades educativas e do
desenvolvimento das comunidades”. (FALCÃO, 2006, p. 2).
O SESC segue o conceito do Bureau Internacional Tourisme Social - BITS, hoje
denominada OITS Organização Internacional de Turismo Social (OITS), para definir as
diretrizes para seu programa de Turismo Social. Criada em 1963 e vinculada a Organização
Mundial de Turismo, é uma organização que engloba instituições e organismos privados
independentes que exercem atividades no desenvolvimento do turismo social. (CADERNOS
SESC, 2011).
O BITS, menciona que Turismo Social é “conjunto de relações e fenômenos resultantes
da participação no turismo das camadas sociais menos favorecidas, participação esta 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” (BITS, 1996, s/p).
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Para o Ministério do Turismo (MTUR), “Turismo Social é 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” (MTUR, 2006, p.6). Corrobora o Código
Mundial de Ética do Turismo (UNWTO, 1999, p.12), no seu artigo 70 - Direito ao Turismo quando dispõe que: o “Turismo Social nomeadamente o turismo associativo, que permite o
acesso do maior número de cidadãos aos tempos livres, às viagens e às férias, deve ser
desenvolvido com o apoio das autoridades públicas”.
Mas, ao contrário do que ocorre em países da Europa e América Latina, as iniciativas
de Turismo Social no Brasil ainda são pequenas e restritas a algumas instituições voltadas para
o bem-estar social, como o SESC (FALCAO, 2006). Nessa linha, Beni (2006) menciona que
somente com a intervenção do Estado, sem objetivos de lucro e recuperação de investimentos
- política, essa, inexistente no Brasil - é que as classes populares serão atendidas na prática do
turismo.
Excepcionalmente, o SESC é uma das poucas empresas que atua como agente de
inclusão social democratizando o acesso a produtos turísticos utilizando de todo o equipamento
disponível para o trabalhador comerciário sendo que: “toda a prestação de serviços do Sesc é
sistematizada em três formas: turismo emissivo, (principal modalidade do Turismo Social do
SESC), turismo receptivo e hospedagem” (SESC, 2007, p.7). A instituição promove também
“a integração interpessoal e o enriquecimento cultural com a ênfase na educação informal
(educação para e pelo turismo) e dinamiza a ocupação dos meios de hospedagem em períodos
de baixa frequência” (FALCÃO, 2006, p. 40).

2.1.2. Guia de Turismo

Nas atividades programadas dos passeios ou excursões, surge invariavelmente a figura
do Guia de Turismo, que executa todo o roteiro e a programação prevista na viagem contato
direto com os turistas/excursionistas. De acordo com a Federação Mundial das Associações dos
Guias de Turismo, o guia de turismo é a pessoa que orienta os visitantes na língua da sua escolha
e interpreta o patrimônio cultural e natural de uma área, e que normalmente possui uma
qualificação específica geralmente emitidos e reconhecida pela autoridade competente. (World
Federation of Tourist Guides Association, 2003).
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Rabotíc (2010, p.1157), afirma que “[...] o guia de turismo contemporâneo tem um papel
complexo e multifacetado que consiste em vários papéis distintos e sub-funções”. Considerando
o termo papel, El-Sharkawy (2015, p. 81) observa que “o guia de turismo desempenha o papel
de motivador com a responsabilidade de estimular sentimentos positivos dos turistas e criar um
ambiente acolhedor durante o passeio, pois turistas requerem uma grande quantidade de
informações para entender os pontos turísticos”. Complementa ainda o classificando como,
“aquele que carrega papéis diferentes durante toda a viagem, incluindo informações doador,
instrutor, motivador, embaixador, entertainer e líder. Instrumentalmente, o guia de turismo
monitora o itinerário”.
Durante uma viagem, o guia de turismo deverá além de zelar pela segurança do grupo,
revelar significados do patrimônio histórico, natural e cultural das localidades visitadas. Ele é
o protagonista de um processo complexo e, por vezes, representa o elemento determinante para
fazer a diferença entre uma viagem bem-sucedida ou o contrário (NASCIMENTO et al, 2014).
Quando considerada as condições gerais de exercício na “Classificação Brasileira de
Ocupações, número 5114 (2002, s/p), este apresenta que os Guias de Turismo:

[...] trabalham predominantemente em empresas de turismo e órgãos governamentais
de fomento ao turismo, nas esferas municipal, estadual e municipal. Atuam de forma
individual, sob supervisão ocasional, em diversos tipos de ambientes - fechado, em
veículos e a céu aberto e, geralmente, durante o dia. No desempenho de suas
atividades estão sujeitos a situações estressantes.

Onzi e Botomé (2005, p.135), consideram que “em um determinado contexto ou
realidade a profissão exige a necessidade da intervenção de pessoas capazes para resolver,
minimizar os problemas ou necessidades características de tal meio”. Para González e Martínez
(2010), ser mediador entre os recursos e as pessoas de uma localidade, é um trabalho difícil que
não pode ser assumido por qualquer pessoa, pois para desempenhar este trabalho, se requer
pessoas com vocação e devidamente formada e que ademais participem do processo de
planejamento.
O guiamento turístico ocorre sob a forma de uma excursão ou passeio definido pelos
clientes. A complexidade da atuação do guia na oferta da experiência turística é ampla,
envolvendo além dele, os participantes (turistas) e o meio ambiente (cenário). A oferta ocorre
quando todos os três interagem ao mesmo tempo e espaço (RABOTÍC, 2010).
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A literatura turística tem reconhecido amplamente que “a qualidade do serviço do guia
de turismo é um fator crítico para alcançar a satisfação do turista influenciando a reputação da
operadora de viagens, a publicidade boca a boca, (e afetando a imagem e intenção de revisitar
um destino” (CHANG et al. 2010, p.205).
Estabelecendo uma relação com a gestão de serviços a partir de Zeithaml e Bitner
(2003), é necessário ter habilidades específicas para que as competências do profissional
atinjam a qualidade necessária.

2.1.3 Aspectos legais da profissão do Guia de Turismo

Através do Decreto no 946/93, que regulamenta a Lei no 8.623 de 28 de janeiro de 1993,
que dispõe sobre a profissão do guia, os Guias de Turismo no Brasil são classificados em: Guia
de Turismo Regional (de acordo com a sua Unidade Federativa); Guia de Turismo de Excursão
Nacional; Guia de Turismo de Excursão Internacional e Guia de Turismo Especializado em
Atrativos Naturais e Culturais (MTUR, 2014).
Conforme a Portaria n° 27 de 30 de janeiro de 2014 qual estabelece requisitos e critérios
para o exercício da atividade de Guia de Turismo e dá outras providências, em seu artigo 2o
considera-se Guia de Turismo:

o profissional que exerça as atividades de acompanhamento, orientação e transmissão
de informações a pessoas ou grupos, em visitas, excursões urbanas, municipais,
estaduais, interestaduais, internacionais ou especializadas. Em seu parágrafo único,
estabelece que: é condição para o exercício da atividade de Guia de Turismo o
cadastro no Cadastro dos Prestadores de serviços Turísticos – CADASTUR.

Os guias de turismo regularizados devem apresentar o crachá emitido pelo Ministério
do Turismo, que comprova o registro no sistema de cadastro oficial, o CADASTUR. Pelo site
do CADASTUR, o turista encontra a listagem de todos os guias cadastrados por categoria,
idioma, estado e município em que atua. (CADASTUR – MTUR, 2010).
A Resolução nº 3, de 9 de julho de 2008 do Ministério da Educação (MEC) através do
Conselho Nacional de Educação, dispõe sobre a instituição e implantação do Catálogo Nacional
de Cursos Técnicos de Nível Médio; com o olhar voltado para os desafios e a necessidade do
aperfeiçoamento da formação educacional na área do turismo, especialmente quando o assunto
é mão de obra qualificada, demanda esta cada vez mais exigida.
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Segundo as Diretrizes Nacionais para a Qualificação Profissional em Turismo do
MTUR, (2014, p.8): “a qualificação é entendida como um processo contínuo, multidisciplinar
e transversal que se realiza por duas vias. A primeira é a formação profissional, que se espraia
nos cursos, pesquisas, observatórios e eventos diversos. A segunda é a via da certificação, que,
por meio de comprovação de conhecimentos e habilidades exercidas, explicita ao mercado a
qualidade dos profissionais”.
Black e Weiler (2005) corroboram quando descrevem que a certificação profissional é
um termo que é usado em muitas profissões para descrever o reconhecimento formal do
profissional ou competência técnica. A regulamentação e formação indicam a necessidade de
aperfeiçoamento continuo; mecanismos relativamente importantes para garantir a qualidade do
tour e a satisfação do cliente. Referenciam autores como Christie e Mason (2003), que abordam
algumas lacunas na formação, em particular, o foco somente nas informações em vez das
habilidades, e recomendam um maior enfoque nos valores e reflexão pessoal nos cursos de
formação.
O exercício dessa ocupação requer escolaridade mínima de ensino médio e domínio de
línguas estrangeiras. O pleno desempenho das atividades ocorre após cinco anos de experiência.
(BRASIL, MTE, CBO, 2002).
Mas é necessário estar atento a realidade dessa regulamentação no Brasil. Trigo (2015,
p. 102) reporta que a única categoria “regulamentada” na área do turismo é a de Guia de
Turismo (Lei n. 8.623/93, regulamentada pelo Decreto no. 946/93), e, mesmo assim, não
aparece no site do Ministério do Trabalho e Emprego como categoria devidamente
regulamentada. O mesmo autor esclarece:

[...] algumas atividades podem ser regulamentadas de alguma forma, porém os
profissionais precisam de competência expressa por eficiência e eficácia no exercício
de seu trabalho e não uma burocrática e ineficaz “regulamentação da profissão”.
Inserção e sucesso profissional não são garantidos pela regulamentação e nem mesmo
exclusivamente por um curso superior (TRIGO, 2015, p. 104).

Nas definições apresentadas pelos órgãos competentes MTUR, MTE e CBO, observase um conflito de entendimento quanto ao reconhecimento da profissão; um verdadeiro “hiato”;
ou seja, ainda há muito para se aprimorar no campo da profissionalização. Trigo (2015) afirma:
“se quisermos que as profissões ligadas ao turismo sejam reconhecidas pela sociedade e pelo
mercado, temos que incentivar a boa formação profissional”. Nesse sentido, corrobora Rabotíc
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(2010, s.p.), o qual afirma que: “quanto mais qualificados os profissionais em guiamento
turístico, melhores serão os efeitos alcançados na prática do turismo”.

2.1.4 Competências e atividades do guia de turismo

As Diretrizes Nacionais para a Qualificação Profissional em Turismo do MTUR (2014,
p. 22) considera que “o profissional do setor, além de conhecedor da estrutura, precisa ser
dotado das competências e saberes para a tomada de decisões, de modo que possa, efetivamente,
ser um fornecedor de soluções”. Enquanto isso, a “Classificação Brasileira de Ocupações”
(MTE, 2002), define as competências pessoais referente ao guia de turismo destacando-se
algumas: demonstrar responsabilidade, capacidade de liderança, pontualidade e ética
profissional.
No âmbito de serviços Zeithaml e Bitner (2003, p.267), descrevem competências como
“as habilidades e os conhecimentos necessários ao trabalho, validadas atingindo-se
qualificações e certificações específicas”, sugerindo que funcionários de serviços (explorando
aqui essa consideração para o Guia de Turismo) tenham duas capacitações complementares:
“devem apresentar tantas competências de serviços, quanto inclinação para serviços”.
Competência, segundo Onzi e Botomè (1990, p. 135), é definida como “um grau de
perfeição na capacidade de atuar do profissional, ou seja, é uma característica do
comportamento profissional em qualquer campo”. De acordo com os mesmos autores, o
processo inicia a partir da informação que deve ser transformada em aptidão, competência,
habilidade e perícia, sendo que as quatro palavras são graus de capacidade de atuar e não
fenômenos diversos entre si.
Um guia deve ser compreensivo/a, demonstrar competências comportamentais,
cognitivas e afetivas, ser sensível a necessidade dos outros e não fazer julgamentos para assim,
aumentar a satisfação dos visitantes (FOWLER; WEERAKIT, 2013). Além disso, o guia deve
procurar ganhar o respeito do visitante; equilibrar cuidadosamente os comentários ou
demonstrações com as necessidades do lugar e com a tolerância dos visitantes; deve cuidar de
harmonizar sua apresentação com a interpretação geral da área e zelar pela segurança tanto dos
visitantes quanto do lugar visitado (MURTA, 2005).
Quanto às atividades a serem cumpridas estão: executar o roteiro turístico; transmitir
informações (informar sobre atrativos culturais e naturais); atender passageiros; organizar
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atividades do dia; realizar tarefas burocráticas; desenvolver itinerários e roteiros de visitas
(levantar aspectos históricos, culturais e naturais dos itinerários) e comunicar-se (MTE, 2002).
Nessa atuação, o Guia de Turismo pode vir a ser considerado um facilitador ou
mediador, não com o intuito de educar, mas, apresentar de acordo com uma profunda
preparação cultural, ético-moral, artística e estar sempre motivado para superações individuais.
Por esta razão, faz-se necessário Guias de Turismo competentes, capacitados e éticos, que
saibam prestar um serviço de qualidade para atender aos desejos e as expectativas dos clientes
(GONZÁLEZ; MARTÍNEZ, 2010).
No momento da interação, várias relações são estabelecidas entre as três partes,
conforme ilustra a Figura 5, dos quais o guia deve gerenciar esses relacionamentos com o
objetivo de garantir uma experiência positiva para o visitante, uma experiência sustentável para
o meio ambiente e uma experiência gratificante para si (RABOTÍC, 2010).
Figura 5 - O complexo papel do guia de turismo

Fonte: Rabotíc (2010, p. 9).

Além disso, o autor menciona que o guia de turismo é um mediador que deve ter a
habilidade para trabalhar com pessoas de diferentes níveis e a capacidade de comunicar-se de
forma eficiente, o que cria "a arte de guiar". A atuação exige uma interpretação de qualidade
com conhecimento abrangente que são alcançados quando se conecta o tangível (o lugar,
objetos, pessoas) com aspectos intangíveis (ideias, conceitos, significados) (RABOTÍC, 2010).
É recomendado aos guias de turismo que em suas práticas interpretativas considerem
fazer a sua interpretação mais instigante e inspiradora, ao mesmo tempo tornando-se relevantes
para a vida de seus clientes. A importância de atuação profunda tem sido descrita como "de boa
fé", como a intenção do prestador de serviços ser genuíno na tentativa de satisfazer as
expectativas dos clientes e atender às metas organizacionais produzindo efeitos a partir de uma
perspectiva de prestação de serviço (COOPER et al, 2009).
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Desse modo, Mossberg (1995) ressalta a necessidade do reconhecimento dos guias de
turismo como profissionais que realizam uma missão importante para determinado destino
turístico, sendo a especialização em orientação turística uma condição prévia. O guia de turismo
com a eficiência das informações e conhecimentos, contribui para alcançar uma experiência
turística segura, influenciando a qualidade integral do produto turístico.

2.2 Marketing de serviços e seus conceitos centrais
O termo “marketing” ao longo dos anos tem sido definido sob diversas maneiras.
Churchill e Peter (2000, p. 4) mencionam que em 1985, a Associação Americana de Marketing
(AMA) apresentava o conceito de marketing como: “o processo de planejar a concepção, o
preço, a promoção e a distribuição de bens e serviços para criar trocas que satisfação aos
objetivos individuais e organizacionais”. Essa definição foi mantida até 2004, quando foi
revisada e ampliada (AMA, 2013), passando a ser apresentada como sendo “a atividade, o
conjunto de conhecimentos e os processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que
tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral”.
Relacionado a sua prática, considera-se como a administração de marketing, a arte e a
ciência de selecionar mercados alvo; envolve ainda a “identificação e a satisfação das
necessidades humanas e sociais” (KOTLER; KELLER, 2012, p. 3). Neste sentido, “as
organizações buscam atender as necessidades por meio da emissão de uma proposta de valor
intangível, materializada por uma oferta, que pode ser uma combinação de produtos, serviços,
informações e experiências” (KOTLER; KELLER, 2012, p. 9), o que também pode ser
observado no caso dos serviços prestados pelos Guias de Turismo e suas relações com os
produtos, que combinem ou não tangíveis e intangíveis como hotel, restaurante, companhia
aérea, transporte rodoviário, roteiro e programação.
De acordo com Zeithaml e Bitner (2003, p. 139), “houve uma alteração de foco em
marketing, saindo das transações para os relacionamentos”. Os clientes tornam-se parceiros e a
empresa precisa estabelecer compromissos de longo prazo a fim de manter relacionamentos que
possuam qualidade, serviço e inovação. Sendo assim, o objetivo básico do marketing de
relacionamento é a construção e a manutenção de uma base de clientes comprometidos que
sejam rentáveis para a organização. Para atingir essa meta, a organização deverá estar
concentrada na atração, retenção e na fortificação dos relacionamentos com seus clientes.
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Para que esse propósito seja atendido, considera-se que as atividades de marketing
envolvem decisões sobre quem se deseja ter como cliente, quais necessidades satisfazer, que
bens e serviços deve oferecer, definição de preços, que tipo de comunicação deseja enviar e
receber, que canais de distribuição deve usar e, por fim, que parcerias deve estabelecer. Neste
sentido, as organizações passaram da gestão de produtos para a gestão de clientes (KOTLER;
KELLER, 2012).
Com o foco no cliente, é necessário tomar decisões do que oferecer para solucionar a
necessidade e o desejo do mercado. A oferta é, portanto, um dos elementos essências do
marketing, seja ela tangível, intangível, ou ainda uma composição destes dois. Na área da
economia e do marketing, um serviço é o conjunto de atividades realizadas por uma empresa
para responder às expectativas e necessidades do cliente. Por isso, serviço é definido segundo
Lovelock e Wright (2001, p. 5) como sendo:

[...] um ato ou desempenho oferecido por uma parte à outra. Embora o processo possa
está ligado à um produto físico, o desempenho é essencialmente intangível e
normalmente não resulta em propriedade de nenhum dos fatores de produção. [..]
serviço são atividades econômicas que criam valor e fornecem benefícios para clientes
em tempos e lugares específicos.

Define-se serviços como um bem intangível, que não representa em ofertar um produto
físico do qual não se resulta na propriedade de um bem material (PARASURAMAN; BERRY,
1995; ZEITHAML; BITNER, 2003; KOTLER; KELLER, 2012). “Devido a um mercado
crescente para serviços e uma predominância de serviços em economias de muitos países, foram
desenvolvidos conceitos de marketing de serviços” (ZEITHAML; BITNER, 2003, p.31).
Para Parasuraman e Berry (1995, p. 19), a natureza e papéis do marketing diferem para
serviços. Esclarecem que, embora tanto o marketing de serviços quanto o marketing de
mercadorias comecem com a decisiva identificação da necessidade e com as funções de projeto
do produto, em geral “as mercadorias são produzidas antes de ser vendidas e os serviços,
vendidos antes de ser produzidos”.
Além do mais, os autores, definem que uma característica especial do marketing de
serviços é a interação prestador de serviços-cliente, justificada pela presença dele durante a
execução do serviço e pela influência mais limitada de avaliação pré-compra, do que, quando
há mercadorias físicas (KOTLER; KELLER, 2012).
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Zeithaml e Bitner (2003) alertam para o fato de que a execução dos serviços é
desempenhada por pessoas, funcionários que através de suas atitudes e comportamentos,
influenciam as percepções dos clientes, assim como, o nível de exigência e reação ao ambiente,
também podem influenciar a execução de um serviço, a qualidade e a sua própria satisfação no
roteiro de atividades (processo), através dos quais o serviço é executado.
Dentre as cinco dimensões gerais que influenciam as avaliações de qualidade do serviço:
tangibilidade, responsividade, confiança, empatia, a confiabilidade é apresentada por
Parasuraman e Berry (1995, p. 30), “como o cerne da qualidade do serviço no marketing, que
é a base para o bom desempenho e o diferencial competitivo da empresa, além de proporcionar
um reforço à marca, à publicidade, às vendas e ao preço”. Os clientes avaliam os prometidos
benefícios da marca durante o consumo, reforçando ou enfraquecendo a preferência por ela
segundo os resultados obtidos. Sendo assim, “os que fazem marketing de serviços podem criar
a consciência da marca e induzir à análise antes da venda, mas demonstram os benefícios e
elaboram a preferência pela marca com maior eficácia depois da venda” (1995, p. 20).
Reforçam mencionando que “no marketing de serviços a marca da companhia é a marca
principal; se torna a coisa mais importante nos serviços” (1995, p.139).
É certo que diversos fatores influenciam na qualidade da prestação de serviços, como
por exemplo, “a aptidão do cliente em expressar suas próprias necessidades, o interesse dos
funcionários em atender estas necessidades, o nível de demanda pelo serviço, etc”
(ZEITHAML; BITNER, 2003, p. 37).
Quanto à excelência em marketing de serviços, Kotler e Keller (2012, p. 391)
apresentam três áreas abrangentes: Marketing Externo: que “descreve o processo normal de
preparo, determinação de preço, distribuição e promoção do serviço aos clientes”; o Marketing
Interno: envolvendo o “processo de treinamento e motivação dos funcionários para que eles
atendam bem os clientes”; e o Marketing Interativo: que consiste na “habilidade dos
funcionários em servir ao cliente”. Os clientes julgam não apenas pela qualidade técnica, mas
também pela qualidade funcional.
Além das questões mais diretas das necessidades dos clientes, Zeithaml e Bitner (2003,
p.59), destacam “o valor dos aspectos culturais no marketing de serviços devido ao modo que
os clientes utilizam e avaliam a atividade”. O mesmo vale na interação entre empresas e
funcionários com os clientes, onde a cultura, por ser multidimensional, e é compartilhada nos
dois vieses.
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Apesar de toda existência de uma literatura específica, o marketing de serviços e o
marketing turístico possuem muitos elementos em comum, e considera-se pertinente ressaltar
esta relação. Segundo Vaz (2001, p. 18), dentre a mais comum das definições assumidas é
aquela sob a ótica do produtor, na qual “traduz uma perspectiva operacional centrada no agente
que busca obter resultado econômico em troca da satisfação de necessidade que os seus
produtos oferecem aos consumidores”. O mesmo autor adota a definição genérica elaborada
por Kotler (2000, p. 18), que define marketing turístico como: “um conjunto de atividades que
facilitam a realização de troca entre os diversos agentes que atuam diretamente no mercado de
produtos turísticos”. Justifica que a adoção desse conceito de Kotler, se dá pelo reconhecimento
de todo o ambiente mercadológico envolvido nas trocas que se desenrolam no mercado,
considerando potencialmente todo o ecossistema do mercado turístico.
A amplitude do marketing turístico, por certo, envolve vários elementos do sistema
turístico, podendo ser este ainda considerado como uma filosofia de trabalho que envolve todos
e tudo dentro de uma organização pública ou privada. São todas as ações no mercado que visam
captar e manter fluxos de turistas. Exige esforços interligados e interdependentes dos órgãos
oficiais de turismo, das associações do setor turístico, dos transportadores, dos meios de
hospedagem, das agências de viagens, dos parques temáticos, dos restaurantes e,
principalmente, da comunidade (BARRETO FILHO, 2001, p.61). Observa-se que no setor de
turístico, muitas das organizações citadas nessa fala de Barreto Filho, atuam especificamente
oferecendo ofertas intangíveis, ou seja, serviços.

2.2.1 Características distintivas dos serviços

Os serviços, conforme apontam Kotler e Keller (2012), apresentam quatro
características principais que afetam enormemente a elaboração de programas de marketing: a
intangibilidade, a inseparabilidade, a variabilidade e a perecibilidade.
Diferente de um bem ou produto que podem ser vistos, tocados, destaca-se nos serviços,
a sua natureza intangível. Os serviços por serem atuações, são considerados um desempenho, e
uma mercadoria é considerado um objeto (PARASURAMAN: BERRY, 1995; ZEITHAML;
BITNER, 2003). Para isso, os clientes têm que experimentar o serviço para realmente chegar a
conhecê-lo, pois “a intangibilidade faz com que seja mais difícil imaginar e desejar serviços do
que mercadorias”. (PARASURAMAN; BERRY, 1995, p. 19).
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No entanto, as principais diferenças entre bens/produtos e serviços, apresentadas por
(COBRA, 1986, p.6), são que: 1). Os bens/produtos possuem formas tangíveis e podem ser
facilmente definidos. 2). São produzidos e posteriormente consumidos. 3). São padronizados e
uniformes 4). Podem ser estocados fisicamente para venda e consumo futuro. 5). São protegidos
por patentes. 6). É mais fácil estabelecer preços. Serviços: 1). Os serviços são formas
intangíveis e não podem ser inspecionados. 2). São produzidos e consumidos simultaneamente.
3). São menos padronizados e uniformes, pois são baseados em pessoas e em equipamentos. 4).
São perecíveis e não podem ser estocados fisicamente. 5) São facilmente copiados e raramente
podem ser protegidos por patentes. 6). É mais difícil estabelecer preços.
Em consequência disso, “os consumidores procuram por sinais ou evidências da
qualidade do serviço, deduzindo a qualidade com base nas instalações, nas pessoas, nos
equipamentos, no material de comunicação, nos símbolos e nos preços” (KOTLER; KELLER,
2012, p. 384). Em contraste com as mercadorias, a segunda característica que irá influenciar a
percepção da qualidade de um serviço é a variabilidade ou heterogeneidade, pois uma vez que
“os serviços são atuações, performances, executadas por seres humanos cujo desempenho pode
variar de prestador para prestador, de cliente para cliente, a cada dia, dois serviços prestados
nunca serão exatamente os mesmos” (ZEITHAML; BITNER, 2003, p.37). Resultante das
interações entre funcionários e clientes, “os serviços são altamente variáveis, visto que
dependem por quem, onde e quando são fornecidos” (KOTLER; KELLER, 2012, p. 384).
Consequentemente, em virtude da ocorrência do tempo real do encontro entre a
produção e o consumo simultâneo, definido por Zeithaml e Bitner (2003, p. 37) como
inseparabilidade ou simultaneidade, é que, “a qualidade dos serviços e a satisfação dos clientes
dependerão em grande medida das ações dos funcionários e das interações entre estes e os
clientes”. Uma vez que o cliente também costuma estar presente enquanto o serviço é
executado, a interação prestador de serviços-cliente é uma característica especial do marketing
de serviços (KOTLER; KELLER, 2012, p. 384).
Nesse sentido, destaca-se a importância de que “os produtores de serviços percebam a
si mesmos como parte integrante do produto e da experiência daquele serviço para evitar ou
corrigir as falhas antes que elas ocorram e afetem o cliente” (ZEITHAML; BITNER, 2003, p.
37), o que enfatiza a importância do “controle dos processos em serviços, mais ainda do que na
produção” (MONDO, 2014, p. 26).
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Finalmente a perecibilidade dos serviços significa que eles não podem ser armazenados,
para a venda ou utilização posterior, tornando difícil para os clientes avaliar sua qualidade.
Antes de comprar um produto, o cliente pode avaliar o que está adquirindo, mas os serviços são
distintos; primeiro eles são vendidos, em seguida produzidos e consumidos simultaneamente.
(KOTLER; KELLER, 2012, ZEITHAML; BITNER, 2003).
Assim, conforme essas características distintivas dos serviços, gestores e pesquisadores
buscam, em geral, identificar os critérios que melhor definem a qualidade de um serviço
particular; os critérios que são mais importantes e que os que geram mais satisfação
(insatisfação) do cliente; o relacionamento entre a qualidade dos serviços e o grau de satisfação
do cliente; o impacto da qualidade do serviço e satisfação do cliente nas intenções de consumo
do serviço, abordados nas próximas seções.

2.2.2 O comportamento do consumidor de serviços

Cada participante tem um papel definido como combinações sociais que guiarão o
comportamento em um cenário específico, tanto cliente quanto os prestadores de serviços. No
caso dos primeiros, Blackwell, Miniard e Engel (2009, p. 6) definem o comportamento do
consumidor como “atividades com que as pessoas se ocupam quando obtêm, consomem e
dispõem de produtos e serviços”. De forma semelhante, Solomon (2016, p. 545) organiza esse
conceito como os “processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram,
usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazerem necessidades e
desejos”.
Nas duas definições, os autores apresentam escopos abrangentes, incluindo tantos
produtos físicos, quanto intangíveis (serviços). Contudo, para ilustrar, Kotler e Keller (2012)
apresentam quatro etapas na tomada de decisão do consumidor e da avaliação no momento da
compra de serviços. Embora não ocorram em uma sequência linear, inclui os seguintes
momentos: busca de informação; avaliação de alternativas; compra e consumo; e pós-compra.
Conforme os autores, na busca de informação, o cliente busca informação para ajudá-lo
a satisfazer uma necessidade. Usa de fontes pessoais, como amigos e parentes, de onde possam
obter informações sobre os atributos da experiência. À medida que o número desses
relacionamentos cresce, os próprios clientes fiéis, por meio da boca a boca, geralmente são os
responsáveis pela atração de novos clientes com potencial de relacionamento similar. Na
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avaliação de alternativas, o cliente seleciona um subgrupo de alternativas e as avalia. Sendo as
expectativas algo dinâmico, as avaliações também podem sofrer alterações ao longo do tempo
– de pessoa para pessoa e de cultura para cultura. Aquilo que hoje é considerado serviço de
qualidade ou que atualmente satisfaz os clientes, amanhã poderá ser diferente.
Na avaliação pós compra, o cliente avalia a escolha feita e decide se atendeu
satisfatoriamente as suas expectativas. Quando não atende, podem ficar desapontados com a
compra, muitas vezes porque os produtos não atenderam às necessidades esperadas, “[...] não
tiveram desempenho satisfatório ou não valiam o seu preço - eles podem atribuir sua
insatisfação a inúmeras causas diferentes, dentre elas os produtores de serviços, os
distribuidores ou os próprios clientes” (ZEITHAML; BITNER, 2003, p. 58).
É fundamental destacar que, com base em Parasuraman e Berry (1995, p. 205), “os
serviços são dominados pelas qualidades da experiência, atributos que, significativamente, só
podem ser avaliados depois da compra e durante o consumo – produção”, distinguindo-se dos
produtos físicos que permitem certo nível de interação antes da compra e do consumo.
Essa diferença entre atender ou não a expectativa, resultando na qualidade, também irá
depender da percepção, que Kotler e Keller (2012, p. 174) definem como “o processo pelo qual
alguém seleciona, organiza e interpreta as informações recebidas para criar uma imagem
significativa do mundo”. Essa imagem final irá depender “tanto dos estímulos físicos quanto da
relação desses estímulos com o ambiente e das condições internas individuais”. Além disso, a
“reação do consumidor não é totalmente cognitiva e racional; pode, em grande parte, ser
emocional e invocar diferentes tipos de sentimento” (KOTLER; KELLER, 2012, p. 176).
Contudo “a satisfação do cliente será, portanto, influenciada por atributos específicos
do produto ou do serviço e pelas percepções da qualidade” (ZEITHAML; BITNER, 2003, p.
86). Mencionam ainda que a satisfação será igualmente influenciada pelas contrapartidas
emocionais dos clientes, as causas percebidas para o sucesso ou o fracasso dos serviços e suas
percepções de ganho. Ou seja,

[...] as emoções do consumidor também podem afetar suas percepções de satisfação
com relação a produtos e serviços. Tais emoções podem ser estáveis e preexistentes,
como por exemplo, estado de humor e satisfação com a vida. Emoções específicas
também podem ser provocadas pela própria experiência de consumo (ZEITHAML,
BITNER, 2003, p. 88).

56

Beni (2006, p. 44) observa que “convém, recordar que o homem, na verdade, é um todo
que interage com o mundo em encontros holísticos de ações, pensamentos, desejos, prazeres,
sonhos”. Nessa linha, Sarmento e Costa (2011, p. 228) relatam em seu artigo que a “percepção
é não só uma resposta aos sentidos aos estímulos externos, mas também uma atividade crítica
[...]”. Chang (2006) apresenta no âmbito do turismo que no que se refere às percepções dos
clientes quanto às experiências de consumo, estas são influenciados tanto pela qualidade,
quanto ao desempenho do serviço dos profissionais oferecidos pelas agências de viagens,
durante o pré-tour, durante o tour e no pós-tour.
Isso remete ao comportamento do consumidor no produto/serviço turístico. Neste, o
consumidor de acordo com Guardanil et al. (1996, p. 23), também é fortemente influenciado
por vários fatores que o motivam, “como a simpatia ou aversão a destinações turísticas, suas
atitudes com relação ao seu conhecimento, sentimentos e emoções, o risco percebido na
aquisição e as experiências negativas de insatisfações com compras anteriores”.
Considera-se ainda que, a avaliação e o processo da escolha podem se dar sob diferentes
aspectos como: “preço, tempo de permanência no local, distância a ser percorrida, conforto e a
imagem percebida da destinação, [...] também sofre influência de questões situacionais como
épocas de desemprego, leis específicas, problemas meteorológicos e outros” (GUARDANIL et
al., 1996, p. 23).
Além disso, a variação das atitudes apresentadas pelo consumidor relacionada a um
determinado produto turístico está: “a propensão a mudanças provocadas pelas atividades de
marketing; alteração das atitudes no decorrer do tempo; e confiança, crença do consumidor de
que suas atitudes estejam corretas. As motivações e as atitudes do consumidor sofrem
influências ambientais” (GUARDANIL et al, 1996, p.23).
Para Maccannell (2012, p.37), “o turismo não é a respeito de infraestrutura e política.
Em vez disso, deve ser entendido em termos sócio psicológicos como um subcampo do
entretenimento, uma fonte de relaxamento pessoal e prazer”. Esclarece que John Urry pioneiro
nesta posição, afirma de forma sucinta que – Lugares (Destinos) são escolhidos [por turistas]
porque há uma antecipação, especialmente através do sonhar acordado, imaginar, sentir prazer.
A avaliação da qualidade do serviço por meio do turista por ser “notoriamente uma
atividade experiencial e emocional, requer a inclusão de aspectos emocionais e
comportamentais”. (LEZANA; VASCONCELOS, 2014, p. 495). Além disso, o comportamento
do consumidor é influenciado por três fatores: “Culturais (cultura, subculturas e classes sociais),
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sociais (grupos de referência, família, papéis e status) e pessoais (idade, estágio no ciclo de
vida, ocupação, circunstâncias econômicas, estilo de vida, personalidade e autoimagem) ”.
(ZEITHAML; BITNER, 2003, p.190).
Quando surpreendidos com um resultado (serviços muito melhores ou muito piores do
que o esperado), os consumidores tendem a procurar pelas razões, podendo suas análises
influenciar sua satisfação. No caso de muitos serviços, os clientes assumem parte da
responsabilidade pelo modo como as coisas se desenvolvem, julgando a qualidade dos serviços
a partir de suas percepções. Assim, como os consumidores participam em grande medida da
definição e da produção dos serviços, eles podem se sentir mais responsáveis pela sua
insatisfação ao comprarem serviços que ao comprarem bens. Com serviços, “os consumidores
atribuem algumas de suas insatisfações à sua própria capacidade de especificar ou desempenhar
sua parte nos serviços. Eles também podem reclamar menos frequentemente dos serviços que
dos bens de consumo, por causa de sua crença em que eles mesmos são parcialmente
responsáveis por sua insatisfação” (ZEITHAML; BITNER, 2003, p. 58).
Porém, para Zeithaml e Bitner (2003, p. 58), a qualidade de muitos serviços depende da
informação que o cliente traz consigo para o contato do serviço. “A falha na obtenção da
satisfação em qualquer um desses serviços não pode ser atribuído completamente ao
distribuidor ou ao produtor, uma vez que o cliente também deverá desempenhar adequadamente
a sua parte no processo de produção”.

2.2.3 O serviço no turismo
A oferta em turismo pode ser compreendida como “a soma de recursos naturais e
culturais, que provocam a vinda de turistas”. A este cerne da atividade turística se adicionam
os serviços que dão consistência ao consumo, “compondo uma oferta em um sentido mais
amplo, de estrutura de mercado” (BENI, 2006, p. 169).
Além desse aspecto, para Beni (2006, p.171), há uma interdependência real na prestação
de serviços, entre as diversas empresas de turismo (transportes, hotelaria, restaurantes), que
“por sua natureza, não têm relação com o setor, mas, por força de atração original, tornam-se
objetos turísticos”.
Todos estes conceitos devem ser considerados na tentativa da oferta de serviços voltados
à área de turismo. Nesse sentido, Barretto (2003, p. 15) corrobora quando afirma que: “O
turismo é a atividade resultante da interação dos turistas com uma série e prestadores de serviços
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diretos e indiretos, os quais possibilitam ao turismo cumprir seus objetivos, dentro e fora dos
equipamentos destinados”.
No intuito de atender a satisfação das motivações, necessidades e preferências do turista
Beni (2006), classifica os serviços turísticos como: receptivos (atividades hoteleiras e extrahoteleiras); alimentação; transporte (da residência a destinação turística e no centro receptor);
públicos (administração turística, postos de informações, etc.); recreação e entretenimento na
área receptora. Nota-se assim que o turismo é um setor de serviços com um produto
particularmente complexo, que depende de uma oferta extremamente fragmentada.
Essa complexidade é ainda ao mesmo tempo, ampliada e facilitada pelo avanço das
tecnologias de informação e comunicação aplicadas ao turismo. Pires (2010, p. 3) alude que
“com o advento da era digital, a comunicação tornou-se mais pessoal ao conhecer mais
claramente o perfil do consumidor, graças à tecnologia da informação”. Consequentemente, “o
segmento turístico sofreu transformações expressivas em suas relações comerciais devido à
evolução tecnológica do mercado [...]” (PIRES, 2010, p. 6). Mas, segundo a mesma autora:
[...] o maior impacto da Tecnologia da Informação foi no relacionamento com o
cliente, [...]como resposta à mudança do comportamento do consumidor, que tem
utilizado a tecnologia da internet a seu favor, sabendo comparar preço e qualidade,
bem como a rapidez e o atendimento cordial. (PIRES, 2010, p.7)

Cada elo da cadeia de valor do turismo (agências, viagens operadores turísticos,
transportadores, hoteleiros, etc.) oferece um elemento no produto global. Juntos, esses
componentes determinam as experiências dos turistas e sua apreciação da qualidade do serviço.
O destino turístico é o principal local de consumo dos serviços turísticos e, portanto, o local de
atividade das empresas turísticas. Turistas identificam o produto através das empresas
prestadoras de serviços e do destino visitado. Assim deve-se ver o cliente como a razão de ser
da existência do negócio, ele merece toda a atenção e cortesia possíveis. No mundo atual,
realizar algo ou qualquer coisa com qualidade deve tornar-se o enfoque de todos os gestores
que estão atuando ou desejam atuar na área (COSTA, 2011).

2.3 O conceito e a gestão da qualidade

Um modelo de gerenciamento que busca a eficiência e a eficácia organizacional de
acordo com Silva (2006), seria o conceito de qualidade total. Esta qualidade não seria somente
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a do produto ou do serviço, mas sim de todos os envolvidos na organização, gerando uma visão
proativa em relação aos possíveis problemas e, sobretudo, criando mecanismos para garantir a
qualidade.
Esta gestão da qualidade parte de uma visão macro que, segundo Silva (2006), influencia
nos modos de pensar e agir, despassando o controle de produção para tornar-se um modelo de
gerenciamento que busca a eficiência e eficácia organizacional. Tais características se
expandem para além da relação com o cliente, abrangendo todos os elementos que compõe a
empresa em seu contexto, caracterizando-se qualidade total. Corrobora com essa visão macro
também Paladini (1998), que aponta a necessidade do comprometimento de todos os atores do
organograma de uma empresa, para que a gestão da qualidade se desenvolva de forma contínua
e progressiva. Silva (2006) também menciona que o conceito de qualidade total não é estático,
devendo atualizar-se constantemente para acompanhar as mudanças nas necessidades e
preferências dos clientes.
Essa percepção da importância da perspectiva do cliente é a essência da qualidade em
serviço. Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000, p. 48), mencionam que “serviços são criados e
consumidos simultaneamente e que em matéria de serviços, o processo é o produto”. Assim, a
impressão do cliente sobre a qualidade do serviço baseia-se na experiência com a totalidade dos
serviços e não apenas no serviço explícito prestado.
A qualidade na verdade em muitas situações de serviço, “depende de diversos fatores
que não podem ser satisfatoriamente controlados pelo prestador dos serviços”. Embora os
próprios clientes possam também afetar a qualidade do serviço e sua própria satisfação, “são as
atitudes diante do nível de exigência de acordo com sua personalidade e reação ao ambiente
que irão influenciar a execução de um serviço” (ZEITHAML; BITNER, 2003, p.42).
De forma semelhante Beni (2006, p.167), reconhece que:

a qualidade também se alicerça no comportamento do homem ou no local onde ele
presta o serviço, com o aumento dos riscos de não serem correspondidas às
expectativas da demanda, [...] em relação às promessas da publicidade quanto as suas
exigências e motivações que se espera possam ser satisfeitas.

Em complemento, Moutinho et al (2011, p. 308) afirmam que o que as últimas três
décadas têm basicamente mostrado, “é que a qualidade, a satisfação do cliente e a intenção
comportamental são interdependentes”. Por esta razão é que as empresas devem observar a
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quem é confiada a responsabilidade pelo serviço, considerando que “a qualidade é claramente
a chave para a satisfação do cliente” (KOTLER; KELLER, 2012, p. 143).
Para alcançar essa qualidade, Kotler e Keller (2012, p. 386) sugerem investir em bons
processos de contratação e treinamento, pois “funcionários mais bem capacitados exibem seis
características: competência, cortesia, credibilidade, capacidade de resposta e comunicação”.
Sugere ainda “padronizar o processo de serviço de execução do serviço em toda a organização”,
afirmando que “as atitudes positivas dos funcionários promovem mais fidelidade dos clientes”
(p. 390).
Além disso, no intuito de alcançar um serviço de excelência, os prestadores de serviços
devem compreender os critérios que levam os clientes a escolher e avaliar os serviços que lhes
são oferecidos, considerando que diferentemente da avaliação dos bens, uma grande parte da
avaliação dos serviços ocorre após a compra e durante o consumo” (ZEITHAML; BITNER,
2003, p. 53).
As organizações buscam continuamente atingir a excelência em serviços, sendo os
clientes uma peça fundamental para a conquista e manutenção dos mercados (FREITAS, 2005).
Mas definir precisamente “o real significado de “serviços” vem sendo uma difícil tarefa para
os pesquisadores que atuam na área da qualidade”, como comenta Freitas (2005, p.4), o que faz
com que diversos autores observem características pertinentes aos serviços.
Beni (2006. p. 167) menciona que “sem qualidade no serviço não há concorrência
possível no mercado, nem entre empresas nem entre Estados. Não é somente o preço que dita
a qualidade, mas também a capacitação profissional adequada dos recursos humanos”. O autor
comenta

que

o

verdadeiro

desafio

comercial

está

na

realização

do

tripé

qualidade/preço/capacitação profissional. Três palavras definem melhor a chave para o êxito:
inovação, produtividade e qualidade, em interação absoluta, pois: “não há produtividade sem
qualidade e sem inovação; não há qualidade sem produtividade e sem inovação; não há
inovação sem qualidade e produtividade”.
Segundo Lezana e Vasconcelos (2014, p. 498), “deve-se medir a qualidade do serviço
por meio de dimensões tangíveis e mensuráveis, focadas na gestão do negócio tais como as
relacionadas à infraestrutura, recursos humanos, operações, relacionamento com clientes, entre
outras”. Sendo assim, “realizar constantemente pesquisas sobre a qualidade do serviço é uma
boa medida para perceber rapidamente os pontos fracos do serviço e eliminá-los”
(PARASURAMAN; BERRY.1995, p. 40).
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Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000), as empresas de serviços necessitam de
abordagens gerenciais especiais. Sugerem uma ampliação da visão de sistema para incluir o
cliente como um participante no processo de serviços, o qual é visto como uma entrada que é
transformada pelo processo de serviços em uma saída com algum grau de satisfação, conforme
ilustra a Figura 6.
Figura 6 - Visão de sistemas abertos das operações de serviços

Fonte: Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000, p. 53).

Reafirmam os autores que em serviços o elemento humano é fundamental para a
eficiência das operações, considerando que, “os clientes chegam ao serviço com diferentes
demandas; então, múltiplos indicadores de desempenho e a avaliação do processo de
atendimento são necessários, pois em serviços, a presença do cliente no processo altera
materialmente o que é visto como produto”. Por necessidade, as funções de operação e
marketing são integradas nas empresas de serviços (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2000,
p. 53).
A qualidade é, portanto, essencial. Gerenciá-la garantindo a entrega de algo que seja
percebido de forma superior também é fundamental nos serviços do turismo. Esse é o tema da
próxima seção.

2.3.1 Qualidade de serviços no turismo

Para falar de qualidade de serviços em turismo é necessário revisar o conceito de
qualidade de serviços, e entender que esse está relacionado a satisfação do cliente. “A literatura
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aponta diferentes abordagens em relação à satisfação sendo classificadas como um resultado
objetivo, um processo ou um fenômeno psicológico” (SALOMI; MIGUEL, 2002, p.2).
Salomi e Miguel (2002, p. 2) citam em seu trabalho o conceito e a interpretação do que
vem a ser satisfação de acordo com diversos autores. A satisfação é como um estado cognitivo
de ser, adequadamente ou inadequadamente, recompensado (HOWARD; SHETH, 1969).
Oliver (1980), entende a satisfação dos clientes como o resultado de uma comparação entre
uma expectativa prévia de consumo de produto ou serviço e o resultado da experiência efetiva
de consumo. Para Churchill e Suprenant (1982), a satisfação do cliente é como o resultado de
uma comparação do comprador, entre a recompensa e os custos de compra, antecipados por ele.
Em uma última análise, Pizam (1999) afirma que é um estado psicológico que envolve o
sentimento de bem-estar e prazer resultante da obtenção ou algo que se espera e anseia de um
produto ou serviço.
Os estudos sobre as agências de turismo concluem que “a qualidade dos serviços é um
elemento importante para o desenvolvimento do setor, na intermediação entre o turista e o
destino turístico” (LEZANA; VASCONCELOS, 2014, p. 497). Entretanto, “exigem operações
complexas que envolvem uma elevada interação com o cliente, pouca margem na negociação
de valores, venda de produtos e serviços de uma cadeia muito diversa e fragmentada”.
(LEZANA; VASCONCELOS, 2014, p. 497).
Sobre o conceito de satisfação, EL-Sharkawy (2015, p. 81) define que “a satisfação do
turista é definida como a qualidade da experiência dos visitantes e o resultado psicológico
derivada da interação com diferentes facetas de serviços em um destino”. Beni (2006, p. 167),
reconhece que o comportamento humano e o local de prestação de serviço também são a base
da qualidade, embasadas nas promessas da publicidade do produto que incidem nas exigências
e motivações dos turistas.
O mapa conceitual Figura 7 para a qualidade em serviços turísticos evidencia segundo
Lezana e Vasconcelos (2014, p. 498), “a relação de causalidade entre a qualidade de serviços e
a lealdade com o destino turístico, mediadas pela experiência de serviços, o valor percebido e
a satisfação, devendo ser o cliente o foco estratégico da organização”. Entre estes conceitos
destaca-se a experiência em serviços, que carece de maior interesse da academia, tanto do ponto
de vista teórico quanto empírico, frente ao forte caráter vivencial da atividade turística.
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Figura 7 - Mapa conceitual sobre a qualidade em serviços turísticos

Fonte: Lezana e Vasconcelos (2014, p. 498).

Na pesquisa do turismo, “existem problemas relacionados com o recolhimento de dados
sobre as percepções de turismo ou a sua satisfação com prestadores de serviços e das agências
de viagens; estratégias de serviço” (CHANG 2006, p. 101). Menciona ainda que, questionários
limitados que não podem capturar totalmente a verdadeira natureza dos viajantes, reações e as
práticas reais de desempenho do serviço.
Brenner (2013), apresenta amplo estudo sobre a motivação do turista até a sua
satisfação, definindo esta última como resultado da necessidade prévia e a experiência
adquirida, ligando expectativa com resultado positivo em satisfação. Neste caso, a capacidade
de adaptação do turista se revela um elemento necessário.
Rajeev e Shyju (2008) afirmam que experiências de viagem passadas influenciam
significativamente na seleção de destino futuro e satisfação do turista está significativamente
relacionada com a fidelidade do cliente, com visitas repetidas, e a comunicação social positiva.
Portanto, reforçando, a experiência turística tem um impacto sobre a demanda de turismo que
influenciam o destino turístico.
A viagem, conforme Beni (2006, p.37)

[...] é um movimento externo e interno para o turista. Externo porque ele se desloca
no espaço físico e no tempo. Interno porque seu imaginário instiga sua
intelectualidade e seu emocional, preparando-o para vivenciar experiências únicas,
muitas vezes inusitadas na revelação do desconhecido e do diferente. [...] A viagem
exerce, no turista, influências que, no aspecto subjetivo, podem liberar o conteúdo de
seus sonhos, seus desejos, sua imaginação projetiva e aumentar suas experiências
existenciais, fazendo dele um pioneiro de si mesmo.
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Nas atividades turísticas e recreativas, que são variadas, as necessidades do espaço
mudam continuamente em relação à atividade do turista e ao tipo de lugar em que se encontra.
“Ao chegar à paisagem, o homem vai enfrentá-la influenciado por seu estado de espírito,
delineado já há algum tempo, antes da viagem, e que reflete suas expectativas quanto às
atividades que pensa realizar no local” (BOULLÓN, 2002, p.175).
Todo o turista, segundo Ferreira et al. (2012, p. 7):

[...] antes da sua partida, imagina a viagem (através de imagens, relatos de familiares
ou amigos, ou de diferentes endereços na web), mas o certo é que ninguém parte rumo
a um total desconhecido. Podemos, pois, afirmar, que todos os turistas quando partem
para um destino definem expectativas sobre os pontos turísticos e atrações que
pretendem visitar. Estas expectativas variam com o tipo de motivação do visitante.

No que se refere a análise da satisfação sob a perspectiva do turista/ excursionista quanto
a performance do guia de turismo em pacotes turísticos, Chang (2006) investigou os elementos
que afetam a satisfação / insatisfação do cliente. Os resultados revelaram que a atitude de
serviço do guia de turismo é suficiente para satisfazer os clientes; que as habilidades de
interpretação aumentam o nível de satisfação dos mesmos; e que o guia de turismo é apenas um
fator parcial que influencia o futuro retorno dos clientes.
Cano et al. (2012), através da ferramenta de gestão por meio de indicadores para a
análise da satisfação do cliente, verificaram oportunidades para o setor dos guias de turismo,
no intuito de ter funcionários mais produtivos com conhecimento geral, assegurar
competências, habilidades técnicas e promover atitudes positivas.
Ao referir-se sobre a percepção dos turistas satisfação com o serviço prestado por guias
turísticos locais em Hong Kong, Ap e Wong (2001) apresentam que: habilidades profissionais;
relacionamento com o cliente; empatia e comunicação, são as três dimensões de satisfação.
Enquanto: compras / comissão, postura profissional do guia; itinerários pobres, má
comunicação e fraca relação com o cliente, são as cinco dimensões insatisfatórias que
influenciam a satisfação do cliente. Afirmam que o trabalho do guia de turismo é complicado
por questões da economia devido à alta competitividade e as práticas questionáveis do setor,
mas que os próprios guias não apresentam tensões e conflitos nas várias funções que podem
desempenhar. Em termos do papel desempenhado pelos guias, a principal preocupação
apresentada, são as práticas insalubres segundo as quais, os itinerários são ditados pelos
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"objetivos financeiros da turnê, ao considerar que o operador e os rendimentos do guia
dependem fortemente de comissões (AP; WONG. 2001).
Consequentemente, a satisfação do cliente com um produto ou serviço é influenciada,
de modo expressivo, pela avaliação que o cliente faz das características do produto ou serviço
em questão (ZEITHAML; BITNER, 2003). A medida desta satisfação, inclusive com a
qualidade, surte grande interesse na literatura, possibilitando a partir deste, diferentes modelos
que visam sua mensuração, alguns deles abordados a seguir.

2.3.2 Modelos de avaliação da qualidade de serviços

Rossi e Slongo (1998) descrevem o modelo de qualidade de serviços como uma
ferramenta que auxilia na gestão das empresas na tomada de decisão de forma a melhorar sua
prestação. Um modelo para a realização da pesquisa de satisfação de clientes, considera o grau
se pretende medir.
Dentre os trinta e seis modelos existentes na literatura apresentadas por Mondo (2014),
toma-se como referência neste estudo quatro modelos clássicos que estão inter-relacionados
quanto à forma de concepção para a avaliação da qualidade dos serviços, sendo esses baseados
na expectativa/não-confirmação.
O primeiro modelo a ser apresentado foi proposto por Grönroos (1984), que avalia a
qualidade dos serviços de forma qualitativa denominado Modelo da Qualidade Técnica e
Funcional. Em seguida Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), ampliam as percepções de
Grönroos e propõe o modelo dos 5 gaps. Esses mesmos autores verificando a necessidade da
mensuração dos resultados entre as expectativas do cliente e a prestação dos serviços, propõe o
modelo SERVQUAL, o qual eleva o modelo de 5 gaps em um modelo quantitativo. Segundo
Cronin e Taylor (1992), a evolução do SERVQUAL consiste na supressão da expectativa,
analisando diretamente a satisfação ou qualidade percebida com a prestação de serviço
denominando-o SERVPERF. A seguir serão abordadas as características dos modelos citados
acima.
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2.3.3 Modelo de Grönroos (1984)

O modelo permite a compreensão da percepção da qualidade pelo consumidor e de como
a qualidade do serviço é influenciada. Assim, a gestão da qualidade do serviço percebida
significa que a empresa tem que combinar com o serviço esperado (expectativa) o serviço
percebido. Grönroos (1995) identificou três componentes de qualidade de serviço, a saber: a
qualidade técnica, a qualidade funcional e a imagem. É considerado um modelo geral de
qualidade em serviços conforme Figura 8 abaixo:

Figura 8 - Diagrama modelo de qualidade técnica e funcional

Fonte: Grõnroos (1984).

2.3.4 O modelo dos 5 gaps (1985)

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) propuseram um modelo denominado Modelo de
Qualidade em Serviços, onde destaca os 5 Gaps na prestação de serviço. Esse modelo, também
conhecido como Gaps da Qualidade, tem objetivo de auxiliar os gestores a compreenderem as
origens dos problemas da qualidade dos serviços e como melhorá-los. O modelo reúne a
qualidade percebida pelo cliente em uma comparação entre percepções do serviço prestado e as
expectativas prévias em relação ao serviço, o que pode suscitar em lacunas. O modelo é
apresentado na Figura 9 a seguir:
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Figura 9 - Diagrama dos 5 gaps

Fonte: Adaptado de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985).

Os Gaps mensuram a discrepância entre:

(Gap 1). As expectativas dos clientes e as percepções dos gerentes sobre estas
expectativas; (Gap 2). As percepções dos gerentes em relação às expectativas dos
clientes e as especificações da qualidade do serviço; (Gap 3). As especificações da
qualidade do serviço e a qualidade do serviço prestado; (Gap 4). O serviço realmente
prestado e o que é comunicado ao cliente a respeito deste; (Gap 5). As expectativas
dos clientes em relação ao serviço e a percepção destes em relação ao desempenho do
serviço prestado.

Considerado como uma importante ferramenta para a identificação de áreas de melhoria
da qualidade nas organizações de serviços, em relação a aumentar a satisfação do cliente, o
SERVQUAL mede elementos tangíveis e intangíveis do serviço e investiga as lacunas na cadeia
cliente-fornecedor. O propósito é para destacar áreas-alvo onde a qualidade pode ser melhorada.
(ERAQUI, 2006).
Em relação ao GAP 1, os autores (ZEITHAML; PARASURAMAN; BERRY, 1990),
destacam os seguintes fatores que contribuem para o seu surgimento:

a) não conhecer a expectativa do cliente;
b) pesquisa insuficiente em marketing; uso inadequado dos resultados da pesquisa;
c) falta de interação entre a gerência e os clientes;
d) comunicação inadequada; depende de como a gerência vê e estimula o fluxo de
informações aos funcionários, da mais alta a mais baixa colocação.
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A pesquisa em marketing é primordial para entender as expectativas e percepções dos
serviços. Uma empresa que não reúne essa informação tende a ter uma lacuna no GAP 1.
Uma empresa que realiza pesquisa em marketing, mas não considera a prioridade do
cliente pode vir a ter também uma lacuna no Gap 1. Para atender a essa lacuna, a pesquisa em
marketing deve focar nos quesitos da qualidade dos serviços; quais níveis desses quesitos o
cliente espera e pensa que a empresa pode e deve fazer quando problemas ocorrem na entrega
do serviço.
O desempenho do serviço depende da capacidade e do desejo dos colaboradores
prestarem o serviço de acordo com as especificações passadas pela empresa. Entre os fatores
que contribuem para padrões errados de qualidade de serviços, representados pelo GAP 2,
estão:
a) o comprometimento inadequado da gestão quanto às expectativas do consumidor;
b) especificações inadequadas quanto à qualidade do serviço;
c) a falta de percepção da inviabilidade;
d) a ausência de definição de metas.

Os fatores que contribuem para a lacuna da performance do serviço (service
performance gap – GAP 3) são:
a) a ambiguidade e conflito de papeis; contratação ineficiente;
b) equipamentos tecnológicos inadequados para o desempenho dos funcionários;
c) sistema de supervisão inapropriada que levam a avaliações impróprias;
d) falta de percepção dos funcionários de que podem atuar com flexibilidade;
e) falha no trabalho em equipe.

A lacuna representada pelo GAP 4 é referente ao que a empresa promete e não cumpre,
o que leva cliente a avaliar uma qualidade de serviço inferior à esperada:
a) discrepâncias entre a entrega do serviço e as comunicações externas para os
consumidores;
b) falta de comunicação interativa do marketing com os recursos humanos;
c) promessas excessivas na propaganda nos indicativos de evidencia física;
d) comunicação horizontal inadequada nas vendas e operações; propaganda e operações;
e) diferenças nas políticas e procedimentos entre filiais e unidades.
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Especificamente o GAP 5, compara o serviço esperado (padrões ou referências com as
quais a prestação do serviço é confrontada) e o serviço percebido (afirmações subjetivas acerca
das experiências reais vividas pelos clientes); é a soma de todos gaps, sendo que a qualidade
percebida, é afetada por todos os detalhes dispostos nas lacunas dos gaps anteriores
(ZEITHAML; PARASURAMANN; BERRY, 1990).

2.3.5 O modelo SERVQUAL (1988)

Os autores Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) após alguns anos de pesquisas e a
definição das dimensões da qualidade em serviços, criaram uma escala denominada Service
Quality Gap Analysis (SERVQUAL), levando em conta as expectativas dos clientes em relação
a um determinado serviço contra a percepção de qualidade do serviço recebido. Esse modelo
avalia a qualidade percebida pelos clientes através da mensuração do Gap 5, do modelo Gap´s,
da qualidade em serviços apresentado anteriormente na seção 2.3.4. Esse modelo é constituído
por 22 itens que compõem as cinco dimensões ou determinantes da qualidade, apresentadas
pelos autores: confiabilidade, receptividade, segurança (competência, cortesia, credibilidade e
segurança), tangibilidade e empatia (acesso, comunicação e entendimento do cliente). Estes
determinantes são descritos por Zeithaml e Bitner (2003, p. 96) como:

a) Tangibilidade: refere-se à aparência de qualquer evidência física. É a aparência das
instalações físicas, equipamentos, pessoal e materiais para comunicação;
b) Confiabilidade: confiabilidade de um serviço é a capacidade de realizar o serviço de forma
confiável e precisa. Significa um serviço cumprido no prazo, sem modificações e sem erros;

c) Receptividade: (capacidade de resposta) é a disposição de prestar os serviços prontamente e
auxiliar os usuários, caracterizando-se por agilidade no atendimento, eficiência em resolver os
problemas, atenção personalizada e a cortesia dos funcionários. Deixar o cliente esperando,
principalmente por razões não aparentes, cria desnecessariamente uma percepção negativa da
qualidade;
d) Segurança: (garantia) está relacionada ao conhecimento e à cortesia dos funcionários, bem
como à sua capacidade de transmitir confiança e confidencialidade. A dimensão da segurança
inclui as seguintes características: competência para realizar o serviço, cortesia e respeito ao
cliente, comunicação efetiva com o cliente e a ideia de que o funcionário está realmente
interessado no melhor para o cliente;
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e) Empatia: a empatia fornece atenções individualizadas aos usuários, buscando atender

às suas necessidades específicas. É demonstrar interesse e atenção personalizada aos
clientes. A empatia inclui as seguintes características: acessibilidade, sensibilidade e esforço
para entender as necessidades dos clientes;

O modelo SERVQUAL está estruturado em duas etapas. Na primeira, ocorre uma
avaliação para registrar as expectativas dos clientes em relação ao serviço, contendo vinte e
dois itens que compõem as 5 dimensões da qualidade. Na segunda, são registrados os vinte e
dois itens medindo as percepções dos clientes acerca do serviço prestado. Ao final, uma
pontuação é gerada pela diferença entre as percepções e expectativas registradas, sendo
(Percepção – Expectativas => P - E, ou Gap 5). Para avaliação dos 22 itens, o modelo utilizou
originalmente a escala do tipo Linkert de 7 pontos, cujos extremos são definidos com os
conceitos “Discordo Totalmente” e “Concordo Totalmente” (PARASURAMAN; ZEITHAML;
BERRY, 1990, p. 24).
O modelo SERVQUAL vem sendo aplicado em diversos segmentos do turismo
principalmente em hotéis. O SERVQUAL dentro deste segmento de mercado tem sido utilizado
em diversos países, com adaptações específicas para a hotelaria. Wu (2009) adotou as
dimensões SERVQUAL e atributos como base adaptando às características e as categorias dos
hotéis turísticos internacionais em Taiwan, China, para formar um sistema de indicadores de
qualidade de serviços, quanto às diferenças de expectativas e percepções entre turistas de
diferentes culturas. Na mesma tendência de adaptações das dimensões do SERVQUAL para o
setor hoteleiro, com o objetivo da construção de um modelo de qualidade de serviço de
hospitalidade, nas fronteiras do leste da Arábia Saudita, o artigo de El-Garaihy (2013),
apresenta sete dimensões que avaliam a qualidade do serviço de hospitalidade. São elas:
empatia, credibilidade, responsabilidade, segurança, tangibilidade, cortesia e competência. Os
resultados indicam que a qualidade do serviço é ascendente da satisfação do cliente e fidelização
de clientes.
Um exemplo da utilização do SERVQUAL (MACEDO et al., 2013) no Brasil, é voltada
para a análise de como os romeiros avaliam a qualidade dos serviços prestados pelo setor
hoteleiro de Juazeiro do Norte-CE durante a Romaria de Finados, em homenagem ao Padre
Cícero. O trabalho buscou identificar as expectativas e as percepções dos romeiros com relação
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ao serviço de hospedagem em Juazeiro do Norte-CE e realizar uma análise comparativa entre
as expectativas e percepções.
Na literatura encontram se outros trabalhos utilizando o SERVQUAL como modelo de
base com adaptações específicas para o guia de turismo conforme alguns exemplos. No trabalho
intitulado “Riscos intrínsecos do guia de turismo em pacotes turísticos”, WANG et al. (2010,
p.176) adaptou em Taiwan, China, o modelo SERVQUAL com doze dimensões e 25 itens no
total.
Este estudo levou em consideração o processo do tour que é dividida em antes, durante
e depois da viagem. O foco foi realizar uma análise da percepção de risco desse profissional,
que para os autores, desempenham dois papéis ao mesmo tempo: líder da excursão, enquanto a
viagem ocorre; e como guia local ao chegar no destino. Esse perfil é encontrado na Europa,
Nova Zelândia, Austrália e América. Nesse caso, pode-se incluir o Brasil também, quando em
viagens regionais, exceto, durante o percurso em viagens interestaduais, pois de acordo com o
Art. 6º da portaria nº 27, de 30 de janeiro de 2014 que rege e estabelece requisitos e critérios
para o exercício da atividade: o Guia de Turismo cadastrado apenas na categoria de excursão
nacional não poderá realizar, dentro de uma unidade da federação, as atribuições do guia de
turismo regional daquele Estado. Este ao chegar ao destino deve contratar um guia daquela
unidade federativa (MTUR, 2014).
O estudo apontou que se o procedimento operacional padrão de instrução no pré-tour e
a defasagem de informações é deixado sem controle, ele irá levar a uma lacuna entre a prestação
de serviços e comunicação externa; isso é conhecido como '' Gap 4 '' por Parasuraman, Zeithaml
e Berry (1988). Certamente, isso vai se manifestar em um risco mais grave para os guias de
turismo e os agentes de viagens que devem inegavelmente se concentrar em tais problemas de
gestão práticas. Finalmente, apresenta que os riscos intrínsecos dos pacotes turísticos
enfrentados pelos guias de Taiwan não são susceptíveis de ser único. Os autores acreditam que
os riscos intrínsecos encontrados neste estudo são comuns a guias de turismo em todo o mundo.
(WANG et al., 2010).
Mossberg (1995) realizou estudos a respeito dos encontros de serviço em excursões
fretadas e seus efeitos sobre a satisfação do cliente. Investigou quais fatores determinam a
satisfação do turista com o encontro de serviço e quão importante é o desempenho do guia de
turismo durante esses encontros para a percepção global do tour.
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Oito atributos de serviço em relação ao desempenho do guia foram escolhidos e
investigados como questão de pesquisa. Estes atributos fazem parte das dimensões da
confiabilidade, capacidade de resposta, garantia e empatia (MOSSBERG, 1995). A escala do
tipo Linkert de sete pontos foi utilizado para medir as expectativas e percepções (semelhante ao
instrumento SERVQUAL: avaliação do encontro do serviço, satisfação do turista, passeios
charter, interações do guia de turismo).
Os questionários foram aplicados em três destinos distintos; foram preenchidos pelos
turistas na ida e no retorno dos seus destinos de férias. O perfil dos turistas, as suas opiniões
sobre os vários atributos da viagem, e as expectativas em relação ao desempenho e deveres do
guia de turismo, foram investigados a caminho para o destino. Durante a volta foram
investigadas: as opiniões dos turistas sobre a importância das atividades de férias; a sua
percepção da performance do guia e a importância dos deveres deles; a percepção global da
viagem e quando e por que os turistas tiveram contato com os guias (MOSSBERG, 1995).

2.3.6 O modelo SERVPERF (1992)

Cronin e Taylor (1992) propõe o modelo SERVPERF, que utiliza as mesmas cinco
dimensões da qualidade em serviço e as vinte e duas afirmações referentes às percepções sobre
o desempenho diretamente do modelo SERVQUAL propostos por Parasuraman, Zeithaml e
Berry (1988), suprimindo o parâmetro da expectativa, o qual é dotado das outras 22 questões
restantes (CAMISÓN, 2006).
O SERVPERF não mensura as expectativas dos clientes pois, a qualidade de serviço é
bem melhor avaliada se somente considerar-se as percepções que os consumidores têm a
respeito do desempenho do serviço; a avaliação da performance por si só oferece resultados
mais adequados na mensuração do construto (CRONIN; TAYLOR, 1992). O score no modelo
SERVPERF é obtido diretamente dos itens de avaliação da performance da escala
SERVQUAL, por meio de uma escala de Linkert, de cinco ou sete pontos (MARCHETTI;
PRADO 2001).
Cronin e Taylor (1992) e FUJII, et al (2010), afirmaram também, que a qualidade
percebida dos serviços precede a satisfação do cliente, e que essa satisfação tem efeito
importante nas intenções de compra. Para os autores, a qualidade de serviço representa-se
como: Qualidade de Serviço = Performance de Serviço Percebido. Além disso, “a qualidade
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dos serviços tem uma menor influência nas intenções de compra que a satisfação do cliente, de
modo que o resultado (desempenho representado pela satisfação) é o que realmente interessa”.
(FUJII, et al 2010, p.9). Cronin e Taylor (1992), em seu artigo constatam que a literatura de
marketing (CARMAN, 1990; CHURCHILL; SURPRENANT, 1982), oferecem um apoio
considerável para a superioridade das medidas baseadas apenas no desempenho de qualidade
de serviço sendo, portanto, dispensável apontar as expectativas.
Além dos dois trabalhos citados no item 1.3, Souza (2014) e Souto (2005), é descrito
um terceiro trabalho realizado referente a aplicação do modelo SERVPERF. Nesse trabalho
(FAUCÃO, 2012), a autora analisou o nível de qualidade da prestação de serviços turísticos de
uma agência de viagens e turismo na cidade do Natal (RN), utilizando o modelo SERVPERF,
e o resultado da pesquisa sinalizou que os clientes da agência estão satisfeitos com os serviços
oferecidos e chegou à conclusão que as problemáticas do trabalho se encontravam nas
dimensões tangibilidade e empatia.

2.3.7 O Modelo TOURQUAL (2014)

A proposta de um Modelo de Avaliação da Qualidade de Serviços em Atrativos
Turísticos, denominado TOURQUAL, foi criada em uma tese de doutorado por Mondo (2014).
No trabalho, foram levantados 36 modelos e perspectivas da qualidade de serviços,
classificados por abrangência, dimensões, indicadores, escalas e forma de apresentação.
De acordo com o site www.tourqual.com (2017), o TOURQUAL é um sistema de
protocolos para avaliação da qualidade e desenvolvimento de serviços e experiências e
apresenta 26 indicadores, divididos nas categorias de Acesso, Ambiente, Segurança, Elemento
Humano, Qualidade Técnica e Experiência. Segundo a fonte, atualmente existem 4 serviços
(cliente oculto, gestão da pesquisa de avaliação, análise dos comentários online e consultoria)
nas seguintes áreas: destinos e atrativos turísticos, restaurantes, hotéis, eventos, cervejarias e
vinícolas. Seus propositores destacam que a ferramenta foi concebida no mais rigoroso processo
científico e metodológico possível, sendo testado e validado de maneira qualitativa e
quantitativa. Ao total foram analisados mais de 75 mil comentários de turistas no TripAdvisor
para a elaboração do protocolo e que atualmente este é operado pela Fecomércio - SC.
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Apresentadas as principais características dos modelos utilizados para a avaliação da
qualidade de serviços em diversos segmentos turísticos, será apresentada a seguir, a abordagem
metodológica do presente trabalho.
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3 METODOLOGIA

Esse capítulo tem como objetivo apresentar a lógica para a realização da pesquisa,
através da caracterização dessa, relacionando os passos metodológicos necessários para que os
objetivos pudessem ser alcançados e a problemática inicial fosse respondida. A escolha do
método de pesquisa, a definição da população e amostra, bem como os instrumentos a serem
utilizados em campo e os procedimentos de coleta, a análise e forma de discussão dos dados
são, igualmente, abordados neste item.

3.1 Caracterização da pesquisa

Com um olhar voltado por um prisma mais filosófico, Minayo (1993, p. 23), considera
a pesquisa como “atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da realidade. É
uma atitude e uma prática teórica de constante busca de aproximação sucessiva da realidade
que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e dados”.
A pesquisa científica é, portanto, concebida como um processo, termo que significa o
conjunto de atividades sequenciais que visam a obtenção de resultados. É dinâmico, mutante e
evolutivo composto por diferentes etapas interligadas (SAMPIERI et al., 2006).
Considerando essas etapas, a definição da caracterização da pesquisa é um ponto
preponderante para estabelecer o alinhamento para a solução do problema de estudo. Assim, no
que se refere à natureza da presente pesquisa ela é aplicada, já que, de acordo com Cooper e
Schindler (2001, p.15), “[...] tem ênfase na prática e busca revelar respostas para questões
específicas relacionadas à ação, desempenho ou necessidades políticas, fornecendo resultados
para a prática profissional”.
Além disso, conforme Kauark (2010, p. 26) “a natureza da pesquisa aplicada, uma vez
que objetiva gerar conhecimentos além dos teóricos, volta-se para a aplicação prática dirigida
à solução de problemas específicos”, o que vem ao encontro da proposta dessa dissertação,
dirigida a analisar a qualidade dos serviços prestados pelos Guias de Turismo, em roteiros
regionais do SESC – SC.
Relativo ao objetivo de pesquisa, esse estudo é caracterizado como descritivo. Segundo
Gil (2002, p. 42), as pesquisas descritivas procuram descrever as características de uma
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população ou fenômeno, ou estabelecer relações entre variáveis. Para realizar este tipo de
pesquisa, utiliza-se técnicas de coleta de dados, como o questionário e a observação sistêmica.
Como apresentado, seu principal propósito é descrever alguma coisa, normalmente,
características de um grupo de interesse. Considerando uma perspectiva de gestão, Malhotra
(2002, p. 2) relata que a pesquisa descritiva é realizada para: descrever as características de
grupos relevantes, como consumidores, vendedores, organizações ou áreas de mercado”.
Relacionando essas definições ao enquadramento do presente estudo, esse ajustamento
é justificado tanto na descrição das percepções de um grupo de interesse para esta pesquisa
(Guias de Turismo e turistas/excursionistas), quanto pela utilização de técnicas padronizadas
para a coleta de dados, neste caso o questionário, especificamente o adaptado do modelo
SERVPERF, de Cronin e Taylor (1992).
Quanto à natureza dos dados, a abordagem é definida como quantitativa, o que
demonstrou-se ser a mais adequada, pois conforme Kauark (2010, p. 27) “significa traduzir em
números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las”. Através da aplicação de um
modelo de questionário, o estudo propõe analisar estatisticamente as percepções dos guias de
turismo e dos clientes quanto à qualidade dos serviços em um passeio/excursão.
Requer, desta forma, o uso de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média,
moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão). Sendo assim a
“estatística é uma parte da matemática aplicada que fornece métodos para a coleta, organização,
descrição, análise e interpretação de dados e para a utilização dos mesmos na tomada de
decisões” (CRESPO, 1995, p. 13).
Quanto aos procedimentos técnicos, foram realizados tanto um levantamento
bibliográfico quanto o survey. Nessa perspectiva, adotou-se a pesquisa bibliográfica como o
procedimento metodológico básico, tendo como fonte secundária dissertações, artigos, livros e
sites acadêmicos para a fundamentação teórica e elaboração do texto no intuito de atender a
necessidade da investigação e auxiliar no alcance do objetivo proposto (GIL, 2002).
No caso do método survey, este pode ser entendido como um método quantitativo de
coleta e obtenção de dados, informações sobre características, ações ou opiniões de um grupo
de pessoas de uma população alvo, por meio de um instrumento de pesquisa, sendo comum o
uso de um questionário (MELLO, 2012). De acordo com Pinsonneault e Kramer (1993), o
survey dessa pesquisa classifica-se como explanatório, pois testa uma teoria e estabelece a
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existência de relações casuais, além de também permitir o questionamento do por que a relação
existe.
A Figura 10 resume as diferentes e complementares escolhas quanto ao delineamento
da pesquisa. Quanto aos procedimentos técnicos, às abordagens sobre os mesmos serão
posteriormente ampliadas.

Figura 10 - Percurso metodológico da pesquisa

Fonte: Elaboração da autora (2016).

3.2 Lócus da pesquisa

Com a perspectiva de analisar a qualidade dos serviços prestados pelos Guias de
Turismo, em roteiros regionais do SESC – SC, por meio do modelo SERVPERF, o escopo de
investigação é estabelecido entre os clientes que utilizam os serviços durante os passeios e
excursões pelo Estado, ofertados especificamente com saídas da unidade Prainha,
Florianópolis.
Com base nestes lócus, faz-se necessário uma descrição do Estado de Santa Catarina
considerando a apresentação estabelecida pela secretaria de estado, a SANTUR, responsável
oficial pela política de gestão do turismo estadual.
De acordo com a Secretaria de Turismo de Santa Catarina (SANTUR, 2016), Santa
Catarina está no topo do ranking de desenvolvimento humano e econômico. Possui o 4° maior
PIB per capita do Brasil e a qualidade de vida do estado é uma das maiores do país. Além disso,
o parque industrial catarinense é o 5° maior do país, com destaque para o polo moveleiro e para
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o parque têxtil. O estado lidera a produção nacional como o 5° maior produtor nacional de
alimentos sendo o agronegócio caracterizado principalmente por pequenas propriedades
familiares. O comércio interno chama atenção pela receita com um mercado consumidor de
grande potencial, com arrecadação que representa a 6ª maior receita do país. O setor de serviços
representa a 7ª maior receita do país, com destaque para os serviços ligados a transporte e
tecnologia. (SANTUR, 2016).
Outro ponto forte da economia catarinense é o turismo. O estado recebe anualmente
cerca de 5 milhões de visitantes, incluindo estrangeiros, brasileiros de outros estados e os
próprios catarinenses que circulam pelo território com motivação turística gerando uma renda
que representa 12,5 do PIB do estado (SANTUR, 2016). Considerado pela 7ª vez em 8 anos
(2015), Santa Catarina recebeu o prêmio Melhor Destino Turístico, nomeado pela revista
Viagem e Turismo da Editora Abril (SANTUR, 2016). Mas é sempre prudente destacar que
apesar dos bons resultados, o estado quando comparado aos principais destinos turísticos do
mundo, ainda tem muito a ser melhorado, como por exemplo em sua infraestrutura, serviços
públicos e privados, dentre outros aspectos.
O estado está dividido em doze regiões turísticas (Figura 11), entre elas: Caminho dos
Canyons; Caminho dos Príncipes; Caminhos da Fronteira; Caminhos do Alto Vale; Costa Verde
& Mar; Encantos do Sul; Grande Florianópolis; Grande Oeste; Serra Catarinense; Vale das
Águas; Vale do Contestado; Vale Europeu.
Figura 11 - Regiões turísticas do estado de Santa Catarina

Fonte: SANTUR – Secretaria de turismo, esporte e cultura de SC (2016).
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Os destinos onde ocorreu a aplicação do questionário, bem como a população e amostra
serão apresentados no item abaixo.

3.3 População e amostra
O termo população em pesquisa é definido por Hair Jr. (2005, p. 239), como “o grupo
completo de objetos ou elementos relevantes para o projeto de pesquisa e que compartilham
pelo menos uma característica em comum”. No caso deste estudo, definiu-se dois grupos de
relevância para a pesquisa: os contratantes que usufruíram dos pacotes turísticos do SESC
Florianópolis-SC no período de outubro/2016 a dez/2016 e os Guias de Turismo que atenderam
aos roteiros praticados.
No primeiro grupo, conforme informações da operadora de viagens do Turismo Social
do Departamento Regional - SESC - Florianópolis, nove viagens com saídas da unidade Prainha
– Florianópolis, SC, foram executadas neste período, conforme apresentado no Quadro 1.
Quadro 1 - Programação das viagens realizadas
Mês

Outubro/2016

Novembro/2016

Destino

20

Blumenau/Oktoberfest

38

22

Laguna

28

12

Joinville / Festa das Flores

40

19

Penha/ Beto Carrero

24

19

Blumenau / Vale da Cerveja

12

25 a 27

Blumenau / Magia Natal

37

Piratuba

28

Blumenau / Natal Luz

38

29 a 02
dez.
02 a 4
Dezembro/2016

Total

Número de clientes

Dia

03

São Martinho/ Colônia
Alemã

(turistas/excursionistas

39
284

Fonte: Operadora do SESC - Florianópolis, SC - Elaboração da autora (2016).
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Considerando o número de clientes das viagens e o período da pesquisa, a população
para o presente estudo foi formada por 284 indivíduos.
Já no segundo grupo, formado pelos guias, a pesquisa abordou nove profissionais. Com
esse grupo, a pesquisa não utilizou uma amostra, pois aplicou-se o questionário com todos os
Guias de Turismo envolvidos nos nove roteiros em que a pesquisa foi aplicada com os
contratantes dos serviços do SESC, ou seja, abrangeu o total da população.
Para a definição do tamanho da amostra do primeiro grupo, o cálculo foi feito, nesse
trabalho, com base na fórmula de Barbetta (2002) para amostras probabilísticas simples,
considerando um erro amostral tolerável de 5 pontos percentuais. A partir dos dados de 284
clientes e assumindo esse número como o total da população, a amostra mínima foi estimada
em 164 participantes válidos. Para esse cálculo, foi usado a técnica de amostragem para uma
população finita de até 100.000 amostras. Para tanto, foi utilizado um nível de confiança de
95%; uma probabilidade de sucesso de 50%; uma probabilidade de insucesso de 50% e nível
de precisão de 5%, conforme sugerido pelo autor.
O tipo de amostra escolhido foi possível, garantindo o pressuposto da aleatoriedade, já
que todos os integrantes da população foram convidados a participarem do estudo e a
apresentarem as suas percepções em relação aos serviços deste profissional. Ao final da
aplicação, a amostra foi composta por 180 casos, número superior a amostra mínima
inicialmente desejada que era de 164.

3.4 Coleta de dados

A coleta de dados do presente trabalho foi estruturada em duas etapas principais,
conforme procedimentos técnicos utilizados, destacando a pesquisa bibliográfica e a survey,
abordadas a seguir, as quais conjuntamente tem por objetivo “obter informações sobre a
realidade” (DENCKER, 2007). A pesquisa documental também se fez presente, contudo de
forma auxiliar. Esta ocorreu através de relatórios do SESC (2007, 2011), com a intenção de
conhecer a sua história, trajetória e principalmente o tema do Turismo social cuja proposta,
considera o lazer e o tempo livre do trabalhador em Santa Catarina e em todo o Brasil.
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3.4.1 Etapa 1 - Pesquisa bibliográfica

O sucesso de uma pesquisa deve-se, sobretudo, à preparação cuidadosa da pesquisa
bibliográfica, com a intenção de otimizar o tempo de trabalho e alcançar resultados precisos.
(FONSECA, 2002). Para a obtenção desse resultado, a pesquisa bibliográfica foi relacionada
inicialmente à área da gestão, no que se refere aos modelos clássicos de avaliação da qualidade
dos serviços. As principais referências selecionadas foram: Grönross (1984,1995);
Parasuramann; Zeithaml; Bitner (1985, 1988, 1990); Cronin e Taylor (1990, 1992); Zeithaml e
Bitner (2003).
Uma vez definido o tema da pesquisa por meio dos autores escolhidos, deu-se
prosseguimento à pesquisa bibliográfica utilizando a seguinte metodologia: busca com as
palavras chave - guia de turismo; satisfação do cliente e qualidade de serviços. Foram utilizados
também, termos compostos: guia de turismo e a satisfação do cliente; guia de turismo e
qualidade dos serviços; “service quality- tour guides” e “tour guides - client satisfaction” nas
bases internacionais para uma maior abrangência de resultados.
Essa etapa foi substancialmente realizada nas seguintes bases de dados: Google
Acadêmico, SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), EBSCO (Elton B. Stephens
Company), Science Direct.
Concomitantemente, foram selecionados os títulos que convergiam com a linha da
pesquisa adotada. Para tanto, foram selecionados 369 títulos que citavam os autores base.
Posteriormente foi feito a leitura dos resumos dos títulos selecionados com intuito de
aprofundar a pesquisa bibliográfica. Dessa maneira, foi elaborada uma base de dados com as
publicações em potencial para serem usados como referência na fundamentação teórica,
metodologia e discussão dos resultados. Além dos artigos científicos, também foram utilizadas
teses, dissertações e livros, com intuito de obter -se informações e argumentos necessários
relacionados aos objetivos da dissertação, os quais também compuseram as citações do presente
estudo. Nessa etapa do trabalho foi considerado a seleção de artigos recentes e relevantes.
Contudo, foram citados nessa pesquisa 79 artigos somando um total de 160 trabalhos
referenciados. O Quadro 2 mostra as principais temáticas e os autores utilizados nessa pesquisa.
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Quadro 2 - Principais temáticas e autores da dissertação
Administração, marketing e qualidade dos serviços
Churchill; Surprenant (1982); Cobra (1986); Campell (1988);
Carman (1990); Ruschmann (1991); AMA - American Marketing
Association (1992); Mattar (1992); Parasuramann; Berry (1995);
Rossi; Slongo (1998); Vaz (1999); Téboul (1999); Churchill; Peter
(2000); Fitzsimmons; Fitzsimmons (2000); Kotler (2000); Brady;
Principais
Cronin (2001); Barreto Filho, A. (2001); Lovelock (2001);
autores:
Marchetti; Prado (2001); Salomi; Miguel (2002); Whittington
(2004); Freitas (2005); Hair, (2005); Camisón et al (2006);
Blackwell et al (2009); Fujii et al (2010); Cooper et al (2011);
Malhotra (2011); Kotler; Keller (2012); Lezana; Vasconcelos
(2012); Moutinho et al (2012); Solomon (2016).
Formação profissional em turismo (guia de turismo)
Mosseberg (1995); Canani (1999); Ansarah (2002); Murta (2002);
Valle (2003); Black; Weiler (2005); Cano et al (2012); Chang
Principais
(2006); Chang et al (2010); El Sharkawy (2015); Fowler; Weerkit
autores:
(2013); Gonzalez; Martinez (2010); Heung (2008); Maccannell
(2015); Montes (2014); Rabotíc (2010); Wang et al (2000, 2010).
Ap; Wong (2001).
Modelos clássicos de avaliação da qualidade dos serviços
Grönross (1984,1995); Parasuramann; Zeithaml; Bitner (1985,
Principais
1988, 1990); Cronin e Taylor (1990, 1992); Zeithaml e Bitner
autores:
(2003).
Adaptações dos modelos clássicos
Eraqi (2006) - TourServQual; Mondo (2014) - TourQual;
Principais
autores:
Turismo
Leiper (1979); Beni (2006, 2009, 2015); Barretto (1991, 2003,
Principais
2004); Vasconcelos (2005); Ruas (2006); Dencker (2007); Hall;
autores:
Page (2010); Anjos, (2013); Pakman (2014); Boullón (2002).
Legislações
LEI nº 8.623 de 28/01/1993
Decreto nº 946 de 01 de outubro de 1993.
Classificação brasileira de ocupações 5114: Guias de turismo.
Portaria nº 27 de 30 de janeiro de 2014.
Turismo Social
Bureau Internacional du Tourisme Social (BITS, 1996); Falcão
Principais
(2006); Falcão et al, (2007); SESC (2007, 2011, 2015).
autores:
Fonte: Elaboração da autora (2016).
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3.4.2 Etapa 2 - Instrumento de coleta de dados – Método Survey

Como principais características do método de pesquisa survey podem ser citadas, o
interesse de produzir descrições quantitativas de uma população fazendo uso de um instrumento
predefinido. O método envolve a coleta de informações através de entrevistas, seja digital ou
escrito, em uma amostra definida em relação a população em estudo. O instrumento de pesquisa
deve proporcionar que o pesquisador extraia os dados de forma que possa analisá-los através
de uma escala mensurável e obtenha dados que dificilmente seriam extraídos através de outro
método cientifico. (FREITAS, 2002).
Desse modo, a pesquisa com survey é referida como sendo a obtenção de dados ou
informações sobre as características ou as opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado
como representante de uma população-alvo (FONSECA, 2002).
O instrumento de pesquisa é, portanto, um questionário constituído por uma série de
perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador.
(MARCONI; LAKATOS, 2003).
De acordo com Dencker (2007, p. 175):

a finalidade do questionário é, obter, de maneira sistemática e ordenada, informações
sobre as variáveis que intervêm em uma investigação, em relação a uma população ou
amostra determinada. Essas informações dizem respeito, por exemplo, a quem são os
turistas ou o os clientes potenciais, suas opiniões, sentimentos, esperanças, desejos,
necessidades etc.

Para avaliar a satisfação do cliente, assim como a percepção do guia de turismo quanto
ao serviço prestado, foi utilizado o modelo SERVPERF, já descrito no item 2.4.5. O modelo
SERVPERF de Cronin e Taylor (1992), baseado no modelo original do SERVQUAL de
Parasuraman (1985), foi inicialmente traduzido da língua inglesa para o português pela
mestranda, com revisão posterior do orientador. O modelo foi adaptado tanto para o universo
do cliente, como para o do Guia de Turismo. Depois de formatado e impresso, uma primeira
avaliação foi solicitada para um terceiro especialista, neste caso pelo Coordenador do
Departamento de Pesquisa do Campus Continente do IFSC. Este verificou o questionário e
sugeriu a redução do cabeçalho.
Na segunda etapa, após a inserção de duas questões no questionário do cliente e no
questionário do guia de turismo (Apêndice C e D), uma nova aplicação foi realizada por se
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tratar de uma pesquisa quantitativa com o intuito de se obter os resultados finais por meio da
tabulação dos dados para então, prosseguir com análises estatísticas e interpretação dos
mesmos. Para Fonseca (2002, p. 74), “a tabulação serve para designar o processo de
representação gráfica dos dados obtidos, permitindo sintetizar os dados da observação, de forma
serem compreendidos e interpretados rapidamente”.
Apesar de ser um instrumento validado por vários outros estudos descritos na literatura,
neste estudo especificamente o desenvolvimento do pré-teste foi direcionado para os serviços
do Guia de Turismo. Optou-se ainda por dois pré-testes, um com uma escala de 7 pontos
(original do modelo), e outro com a escala de 5 pontos; conforme apresentados no Apêndice,
(APÊNDICE A - Questionário de qualidade percebida pelos clientes Linkert 7 (pré-teste);
APÊNDICE B - Questionário de qualidade percebida pelos guias de turismo Linkert 7 (préteste); APÊNDICE C - Questionário de qualidade percebida pelos guias Linkert 5; APÊNDICE
D - Questionário de qualidade percebida pelos clientes Linkert 5).
Segundo Mattar (1997, p. 234), “o pré-teste é tão importante para o aprimoramento de
um instrumento de coleta de dados que nenhuma pesquisa deveria iniciar sem que o instrumento
utilizado tivesse sido convenientemente testado”.
O processo da coleta de dados e da aplicação dos pré-testes ocorreu da seguinte forma:
a) envio de carta de apresentação e solicitação da permissão para aplicação do pré-teste do
questionário junto ao Diretor Geral do SESC Regional Santa Catarina, a Coordenadora do
Turismo Social Regional Santa Catarina, do Departamento Regional - SESC - Florianópolis-SC
e apresentação do projeto a gerente da unidade SESC – Prainha – Florianópolis;
b) a abordagem escolhida foi a de comparecer ao embarque no dia da viagem expor a proposta do
trabalho, estabelecer um contato pessoal com o guia de turismo, convidar os passageiros para
preencherem o questionário
c) na última etapa da viagem, foi entregue em envelopes fechados, um questionário por passageiro;
d) após o passeio/excursão, o guia entregou os questionários ás atendentes do SESC Florianópolis, SC;
e) em seguida a pesquisadora recolheu os mesmos.

A aplicação do questionário pré-teste com Linkert 7, foi realizado em três viagens
ofertados pelo SESC-SC, unidade Florianópolis, durante o mês de dezembro de 2015;
1) Laguna, SC.; 2) São Martinho, SC; 3) Natal Luz, Blumenau, SC, conforme a Tabela 1.

85

Tabela 1 - Tabela com destino de viagem no pré-teste com escala de 7 pontos
Destino

1

2

3

4

5

6

Laguna

25

15

5

5

42

1

São Martinho

28

6

17

5

42

1

Blumenau

36

13

16

7

42

1

Total

89

34

38

17

126

03

Fonte: Dados do pré-teste (2015).
Legenda: (1) número de passageiros, (2) quantidade de passageiros que responderam, (3) respostas em branco,
(4) respostas incompletas (5) total de assentos e (6) respostas do guia de turismo para o pré-teste.

A aplicação do questionário pré-teste com Linkert 5, foi realizado em três viagens entre
janeiro 2016 e fevereiro de 2016.em roteiros pelo SESC-SC, Unidade Florianópolis;
1) SESC Pousada Rural Lages -Verão; 2) Pomerode - Festa Pomerana; 3) SESC Pousada Rural
Lages Carnaval, conforme Tabela 2.

Tabela 2 - Tabela com destino de viagem no pré-teste com escala de 5 pontos
Destino

1

2

3

4

5

6

SESC Pousada Rural Lages -Verão

28

11

10

7

42

1

Pomerode - Festa Pomerana

27

13

7

7

42

1

SESC Pousada Rural Lages Carnaval

33

15

9

9

42

1

Total

88

39

26

23

126

3

Fonte: Dados do pré-teste (2016).
Legenda: (1) número de passageiros, (2) quantidade de passageiros que responderam, (3) respostas em branco,
(4) respostas incompletas (5) total de assentos e (6) respostas do guia de turismo para o pré-teste.

Nos dois casos, não ocorreram apontamentos de dúvidas para ajustes textuais no
instrumento. Já na comparação e escolha entre as escalas Linkert 7 e Linkert 5 pontos dos
questionários aplicados aos clientes e aos guias, optou-se pela escala de 5 pontos. Essa escolha
ocorreu com base nos resultados apurados (apresentados a seguir), bem como apoiado na
literatura. Segundo Campbell (1988), quanto maior o número de pontos na escala, mais aumenta
a complexidade de escolha do respondente e a discriminação entre as opções de respostas. A
análise de dados foi realizada por meio do software Sphinx Plus2 (FREITAS; MOSCAROLA
2000), onde foi criado uma base de dados que possibilita inferências estatísticas, além de ser
possível avaliar a validade e confiabilidade dos questionários, através do parâmetro Alpha de
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Cronbach. Este procedimento deu suporte à escolha dentre os questionários com pontuação 7 e
5, conforme apresentado na Tabela 3.

Tabela 3 - Tabela dos valores para alpha de Cronbach dos clientes e dos guias
Cliente linkert 7
Alpha de
Cronbach

0,97

Guia linkert 7
0,44

Cliente linkert 5

Guia linkert 5

0,96

0,81

Fonte: Resultados apurados da aplicação dos questionários aos clientes e guias.

De acordo com a Tabela 3 acima, observa-se o Alpha de Cronbach com Linkert 7 para
o cliente com resultado de 0,97, o qual demonstra que a aplicação do questionário é confiável,
no entanto para o guia de turismo com o mesmo Linkert 7, a análise apresentou o resultado de
0,44, o que significa que aplicação do questionário não é confiável.
Em contrapartida quando aplicado com o Linkert 5, o Alpha de Cronbach para o cliente
apresentou o resultado de 0,95, o que significa que a aplicação do questionário é confiável. Na
sequência o Alpha de Cronbach para o guia com Linkert 5 apresentou o resultado de 0,81
demonstrando que a aplicação do questionário também apresentou resultados muito confiáveis.
Comparando-se os resultados das análises apresentados pelo Alpha de Cronbach, optouse em utilizar o questionário com Linkert 5, pois este apresentou valores mais próximos de 1,0,
demonstrando que a confiabilidade é maior do que os resultados da aplicação do questionário
com Linkert 7. Desse modo, a escolha do Linkert 5, além de ser significativa estatisticamente,
se mostra mais apropriada para o contexto no qual ela foi aplicada.
Observou-se ainda, a necessidade de ajuste nos questionários do cliente e do guia de
turismo com a adição de duas questões dirigidas especificamente para a análise da satisfação
de uma forma mais objetiva, devido as diferenças encontradas entre os questionários que foram
aplicados no pré-teste. A inclusão das duas questões para ambas populações da pesquisa, foi a
adequação das análises estatísticas das respostas do modelo para a realidade do turismo, no
intuito de alcançar os objetivos específicos propostos neste trabalho, conforme sugerido por
Mossberg (1995).
As questões introduzidas no questionário do cliente foram: De maneira geral, como você
avalia a qualidade do serviço prestado pelo guia nesta viagem?; De maneira geral, como você
avalia o seu nível de satisfação com o desempenho alcançado pelo guia nesta viagem?
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Já as questões introduzidas no questionário do guia foram: De maneira geral, como você
avalia que tenha sido a percepção do turista em relação à qualidade do serviço prestado por
você nesta viagem? De maneira geral, como você avalia que tenha sido a satisfação do turista
em relação ao seu desempenho alcançado nesta viagem?

3.5 Procedimento de análise

Para a continuidade do trabalho conforme descritos nos objetivos específicos (item
1.2.2), foi necessário avaliar a percepção dos clientes (turistas/excursionistas) quanto à
qualidade da prestação dos serviços recebidos; e ponderar a percepção dos guias quanto ao
serviço prestado. Ao final dessa etapa, foi possível verificar e comparar se existia diferença
(Gaps) quanto as médias das respostas entre as percepções do cliente e as percepções do guia
de turismo nos 22 itens do questionário, bem como nas dimensões que compõem a qualidade
em serviços, como sugere o modelo dos autores.
Para isso, além das análises por meio da estatística descritiva de distribuição de
frequência, média e desvio padrão, foram realizados os seguintes testes estatísticos:
a) Verificação da diferença da média de todos os quesitos do questionário respondidos
pelos guias e clientes por meio do teste de Tukey, com 95% de confiança que compara
a diferença entre duas médias;
b) Verificação da diferença da média entre as mesmas dimensões do questionário
respondido pelos guias e pelos clientes por meio do teste T, com 95% de confiança.
c) No que diz respeito ao último objetivo especifico, este se referiu a levantar as possíveis
lacunas (gaps) dentro das variáveis das dimensões existentes na qualidade dos serviços,
considerando as percepções do cliente e do guia. Para tanto, uma vez verificada alguma
diferença nas percepções do guia e do cliente em uma determinada dimensão, foi
realizado o teste estatístico entre as variáveis de uma mesma dimensão por meio de um
teste T com 95% de confiança.
Além disso, foi realizado um ajuste nas questões NSA (não se aplica), e NO (não
observado), de modo que, essas duas respostas foram consideradas como não respostas e
excluídas do cálculo das médias das variáveis escalares as quais são consideradas as respostas
de número 15 a 36 do questionário aplicado aos clientes e aos guias de turismo. Este ajuste foi
realizado, com o intuito de fazer com que essas análises apresentassem maior robustez e
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acurácia nos resultados, considerando que o número de respostas alcançadas estivesse dentro
do número mínimo exigido (164) por meio do cálculo amostral referente aos clientes.
Para uma melhor compreensão é apresentado no Quadro 3, as dimensões e as variáveis
e suas especificações.

Quadro 3 - Dimensões e variáveis de cada dimensão da qualidade em serviços
Dimensões

Variáveis
Equipamentos

Tangibilidade

Confiabilidade

Responsividade

Segurança

Especificações
Equipamentos utilizados pelo profissional (microfone, celular,
tablet) possuíam aparência moderna

Instalações físicas

Onde prestou o serviço são visivelmente modernas

Apresentação

Asseado e bem vestido

Folhetos e folders

Material relacionado com os serviços prestados

Horário e Data

Cumprimento

Solucionar Problemas

Demonstração

Confiança

Demonstração

Serviços

Cumprimento no momento em que prometeu fazê-lo

Tarefas

Preocupação em realizar sem erros

Informação

Conclusão dos serviços prestados

Prontidão

Atendimento aos clientes

Disposição

Ajuda aos clientes

Disposição 1

Responder ás solicitações dos clientes

Confiança

Inspiração

Segurança

Relações com o profissional

Cortesia

Coerência

Formação e

Apresentação

conhecimentos

Empatia

Atenção individual

Presteza

Horários/Momentos

Conveniência do atendimento ás demandas

Atenção/ Atendimento

Atendimento

Compromisso

Interesse dos clientes

Entendimento

Necessidades específicas do cliente

Fonte: Adaptado pela autora com dados extraídos de Zeithaml et al (1990, p. 26).

Segue na Figura 12, um fluxograma da sequência lógica do trabalho detalhando as
etapas complementares da pesquisa.
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Figura 12 - Fluxograma da pesquisa

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

90

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apresentados têm a finalidade de demonstrar de forma clara a
interpretação da pesquisa organizados conforme objetivos específicos propostos, refletindo a
percepção dos clientes (turistas) quanto à qualidade da prestação dos serviços dos Guias de
Turismo; a percepção dos Guias quanto à forma que o mesmo acredita que os clientes avaliam
o serviço por ele prestado; e as possíveis lacunas (gaps) existentes na qualidade dos serviços,
considerando as percepções do turista e do guia. Contudo, antes da apresentação desses
resultados, o perfil dos respondentes e demais detalhamentos são abordados.
Os resultados alcançados se ajustaram ao modelo proposto, considerando ainda que este
é um estudo e que a sua significância pode ser considerada pela metodologia escolhida para
ilustrar a utilidade potencial do SERVPERF, tanto na avaliação da satisfação na perspectiva do
guia, quanto na do cliente.

4.1 Perfil dos respondentes e da aplicação dos questionários

A aplicação do questionário foi realizada em nove viagens entre outubro 2016 e
dezembro de 2016, em roteiros ofertados pelo SESC-SC, Unidade Florianópolis, para os
destinos: a) Blumenau/Oktoberfest; b) Laguna; c) Joinville/Festa das Flores; d) Penha/Parque
Beto Carrero World; e) Blumenau/Vale da Cerveja; f) Blumenau/Natal Magia; g) Piratuba; h)
Blumenau/Natal Magia; e i) São Martinho/Colônia Alemã; conforme apresentado na Tabela 4.
A Tabela apresenta os resultados finais absolutos para o (1) número de passageiros, (2)
quantidade de passageiros que responderam à pesquisa, (3) a da população que não respondeu
a pesquisa, (4) respostas incompletas, (5) total de assentos, (6) número de guia de turismo
respondentes e (7) tempo de viagem. Como pode ser visto na Tabela 4 a seguir.
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Tabela 4 - Destinos de viagem e distribuição de respondentes
Destino

1

2

3

4

5

6

7

a)

Blumenau/ Oktoberfest

38

20

18

x

40

1

1 dia

b)

Laguna

28

25

03

x

40

1

1 dia

c)

Joinville/Festa das Flores

40

24

16

x

42

1

1 dia

d)

Beto Carrero

24

17

07

x

40

1

1 dia

e)

Blumenau/ Vale da Cerveja

12

10

02

x

40

1

1 dia

f)

Blumenau/ Natal Magia

37

27

10

x

42

1

2 dias

g)

Piratuba

28

21

07

x

40

1

3 dias

h)

Blumenau/ Natal Magia

38

13

25

x

40

1

2 dias

i)

São Martinho/Colônia Alemã

39

23

16

x

42

1

1 dia

Total

284

180

104

x

366

9

Fonte: Dados da pesquisa (2016).
Legenda: (1) número de passageiros, (2) quantidade de passageiros que responderam, (3) parte da população que
não respondeu a pesquisa, (4) respostas incompletas, (5) total de assentos; (6) número de guia de turismo
respondentes; e (7) Duração do passeio/excursão.

Os dados da Tabela 4 acima, mostram que 63,38 % dos passageiros responderam os
questionários. O maior percentual de respostas foi no destino de Laguna 89,28% e o menor foi
em Blumenau/Natal Magia com 34,21 %. Em relação ao tempo de duração das viagens, a média
das respostas para os destinos com um dia de duração, foi de 69,18% e para dois ou mais dias
foi de 60,73%. Uma das formas de aumentar a aceitação do questionário seria mudar a
metodologia de aplicação bem como o seu design, com o objetivo de torna-lo mais atrativo,
considerando além disso, o estado de espírito do cliente em preencher conforme horário e local
no momento da aplicação definida pelo guia de turismo. Em média nos destinos com um dia de
duração, viajaram pouco mais de 30 clientes (± 11,035), e nos destinos com dois ou mais dias,
a média foi pouco acima de 34 (± 5,51) clientes.
A análise das médias calculadas acima, evidenciam que excursões com mais de um dia
de duração apresentam as médias mais altas, o que pode vir a significar uma qualidade superior,
além de possuir menor desvio padrão na média em relação ao número de passageiros que
realizaram a viagem. Costa (2011), afirma que “o destino é o principal atrativo de consumo
turístico”. Tal afirmação, corrobora que os destinos das viagens do presente estudo, apresentam
caráter temáticos.
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4.1.1 Perfil dos clientes

A análise dos 180 questionários aplicados, possibilitou caracterizar o perfil dos clientes
que viajam pelo SESC-SC (Prainha) no referido período de análise. Para tanto, foi utilizada a
variável nominal, ou seja, quando os elementos do conjunto original são agrupados em classes
ou categorias e realiza-se medidas de proporções, porcentagens ou razões (FREITAS et al,
2002). Considera-se que o comportamento do consumidor é influenciado por três fatores:
“culturais (cultura, subculturas e classes sociais), sociais (grupos de referência, família, papéis
e status) e pessoais (idade, estágio no ciclo de vida, ocupação, circunstâncias econômicas, estilo
de vida, personalidade e autoimagem)” (ZEITHAML; BITNER, 2003, p.190).
Dentre as variáveis analisadas alguns exemplos são: gênero, estado civil, faixa etária, cidade e
estado de residência, nível escolar, renda média mensal familiar, dentre outras, as quais podem
ser observadas a partir da Tabela 5 (Destino e Gênero).

Tabela 5 - Variáveis cruzadas entre destino e gênero
Destino/Gênero

Masculino %

Feminino %

TOTAL %

1) Blumenau/ Oktoberfest

2,2

8,9

11,11

2) Laguna

4,4

9,4

13,8

3) Joinville/Festa das Flores

2,8

10,6

13,4

4) Penha/Beto Carrero

3,3

6,1

9,4

5) Vale da Cerveja/Blumenau

2,2

3,3

5,5

6) Blumenau/Magia Natal/ Hotel Sesc

2,8

19,4

22,2

7) São Martinho/Colônia Alemã

1,7

11,1

12,8

0

11,7

11,7

19,4

80,6

8) Piratuba
TOTAL

Fonte: Resultados apurados entre as variáveis cruzadas. Elaboração da autora (2016).

A análise da Tabela 5, apresenta os dados da população dos clientes com base nas
variáveis destino/gênero, após aplicação do questionário. O gênero predominante nas viagens
foi o feminino representado por 80,6% do total. Observa-se ainda, uma diferença considerável
em relação ao público masculino representado por 19,4% do total. Continuando a análise, é
possível verificar que, a maioria dos clientes são femininos com destaque para região de
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Blumenau/SC, responsável por 39,81% dos roteiros de viagens. Destaca- se ainda a cidade de
Piratuba/SC; polo turístico relacionado a saúde e a estética do corpo, totalizando 100% do
público feminino. Outro percentual evidente, foi que o mesmo público feminino supera o
público masculino no roteiro do Vale da Cerveja/ Blumenau. Para a verificação quanto a faixa
etária dos clientes e gênero a Tabela 6, apresenta os seguintes resultados:

Tabela 6 - Variáveis cruzadas entre faixa etária e gênero
Faixa etária/Gênero

Masculino %

Feminino %

TOTAL %

Até 19 anos

0,60

1,10

1,70

20 a 29 anos

0,60

2,20

2,80

30 a 39 anos

1,10

8,30

9,40

40 a 49 anos

1,70

6,70

8,30

50 a 59 anos

0,60

10,60

11,10

60 a 69 anos

7,80

33,30

41,10

70 ou mais anos

7,20

18,30

25,60

TOTAL

19,40

80,60

Fonte: Resultados apurados entre as variáveis cruzadas. Elaboração da autora (2016).

A Tabela 6 , refere – se aos clientes adultos de 19 a 59 anos e idosos a partir de 60 anos.
Desse modo identifica-se que a maioria dos clientes são idosos representando um percentual de
66,7 % do total. A maior fração percentual do público viajante é composto pelas clientes
femininas, totalizando 77,36 % dos idosos viajantes.
Os clientes da faixa etária de 30 a 59 anos, somaram 86,5 % do total de adultos e
novamente as clientes femininas foram a maioria representando 76,87 %.
Os adultos de 19 a 29 anos representaram 4,5 % do total de clientes, sendo a maioria
clientes femininas, com um percentual de 73,33 %. Assim a média de clientes do gênero
feminino considerando as idosas (acima de 60 anos), e adultas (de 19 a 29 anos) descritas acima,
é de 75,8 %. A alta procura de viagens pelos idosos justifica-se pela alta expectativa de vida no
estado de Santa Catarina, que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2015), é de 78,7 anos.
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Outro fator que pode ser levado em consideração, é que a maioria dos idosos já se
aposentaram e muitas vezes dispõem de recursos para investir em qualidade de vida desfrutando
de viagens, ao contrário dos demais adultos que seguem ativos no mercado de trabalho. Além
disso, nesse trabalho observa-se que 66,7 % da renda concentra-se na faixa etária dos idosos e
nesse caso específico, a maior concentração de renda encontra-se entre as clientes femininas,
somando um percentual médio de 72,45% entre as faixas salariais, como pode ser observado
nas Tabela 7 e Tabela 8.

Tabela 7 - Variáveis cruzadas entre faixa etária e renda
Faixa etária/ (%)
Renda (salários
mínimos)

1a3

4a6

7a9

10 a 12

13 a 15

16 ou +

TOTAL

Até 19 anos
20 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 a 69 anos
70 ou mais anos

1,7
1,1
5,6
2,8
2,2
12,8
11,1

0
1,7
2,8
3,3
6,1
11,7
6,1

0
0
0,6
0,6
1,7
9,4
3,3

0
0
0,6
1,7
0
4,4
1,7

0
0
0
0
1,1
0,6
1,7

0
0
0
0
0
2,2
1,7

1,7
2,8
9,4
8,3
11,1
41,1
25,6

TOTAL

37,2

31,7

15,6

8,3

3,3

3,9

0

Fonte: Resultados apurados entre as variáveis cruzadas. Elaboração da autora (2016).

Tabela 8 - Variáveis cruzadas entre renda e gênero
% Renda/Gênero Masculino Feminino
1a3
4a6
7a9
10 a 12
13 a 15
16 ou +
TOTAL

6,1
5
3,3
1,7
1,7
1,7
0
19,4

31,1
26,7
12,2
6,7
1,7
2,2
0
80,6

TOTAL
37,2
31,7
15,6
8,3
3,3
3,9
0
0

Fonte: Resultados apurados entre as variáveis cruzadas. Elaboração da autora (2016).
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A análise da tabela cruzada entre as variáveis estado civil / gênero, na Tabela 9 , mostra
que a maioria dos solteiros são do gênero feminino. No entanto, dentre os 37,8% respondentes
casados, constata-se que 13, 4% são mulheres casadas, viajando sozinhas. O percentual de
viúvas é 18,2 vezes maior se comparado com o de viúvos, demonstrando que as mulheres
possuem mais disponibilidade para viajar. Comparando o gênero e o número de desquitados ou
divorciados, os homens apresentam uma diferença menor de 14,7% em relação as mulheres
com o mesmo status civil.
Tabela 9 - Variáveis cruzadas entre estado civil e gênero
Masculino

Feminino

Total

%

%

%

Solteiro/a

3,3

18,9

22,2

Casado/a

12,2

25,6

37,8

Viúvo/a

1,1

20

21,1

Desquitado/divorciado/a

2,8

16,1

18,9

Total

19,4

80,6

Estado Civil/Gênero

Fonte: Resultados apurados entre as variáveis cruzadas. Elaboração da autora (2016).

Ainda com relação ao gênero, nesse caso, cruzando a variável estado e cidade de
residência, conforme Tabela 10 e Tabela 11; constata-se que os clientes em sua maioria residem
no estado de Santa Catarina. No que se refere a cidade de residência, foram majoritários os
residentes de Florianópolis, seguida pelas cidades de São José e Palhoça; cidades essas que
compõem a região metropolitana da capital. Quanto a disponibilidade de viajar, a análise das
Tabela 10 e Tabela 11, apresentam que as mulheres são maioria se comparada à dos homens.
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Tabela 10 - Variáveis cruzadas entre estado de residência e gênero
Estado/Gênero

Masculino %

Feminino %

TOTAL %

SC

18,90

80,00

98,90

PR

0,00

0,00

0,00

RS

0,00

0,00

0,00

SP

0,60

0,60

1,10

RJ

0,00

0,00

0,00

TOTAL

19,40

80,60

Fonte: Resultados apurados entre as variáveis cruzadas. Elaboração da autora (2016).

Tabela 11 - Variáveis cruzadas entre cidade de residência e gênero
Cidade/Gênero

Masculino %

Feminino %

TOTAL %

Florianópolis

15,00

65,60

80,60

São José

3,90

10,60

14,40

Palhoça

0,00

3,90

3,90

Santo Amaro

0,00

0,00

0,00

Antônio Carlos

0,00

0,00

0,00

Biguaçú

0,00

0,00

0,00

Santos

0,60

0,60

1,10

Rio de Janeiro

0,00

0,00

0,00

TOTAL

19,40

80,60

Fonte: Resultados apurados entre as variáveis cruzadas. Elaboração da autora (2016).

De acordo com a análise da Tabela 12 referente ao cruzamento das variáveis
escolaridade/gênero, pode se afirmar que o público feminino apresenta uma média superior de
62,0% em relação ao público masculino.
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Tabela 12 - Variáveis cruzadas entre escolaridade e gênero
Escolaridade/Gênero

Masculino %

Feminino %

TOTAL %

Sem instrução

0,00

0,01

0,01

Fundamental incompleto

0,04

0,09

0,13

Fundamental completo

0,01

0,09

0,10

Médio completo

0,06

0,27

0,33

Superior completo

0,07

0,26

0,33

Pós-graduado completo

0,02

0,08

0,10

TOTAL

0,19

0,81

Fonte: Resultados apurados entre as variáveis cruzadas. Elaboração da autora (2016).

Ao se analisar a Tabela 13 referente ao cruzamento das variáveis escolaridade/renda,
pode se verificar que 68,9% das respostas demonstram ganhos até cinco salários mínimos, valor
esse considerado o perfil do público do Turismo Social (SESC, 2007).

Tabela 13 - Variáveis cruzadas entre escolaridade e renda
(%) - Escolaridade/Renda

1a3

4a6

7a9

10 a 12

13 a 15

16 ou +

TOTAL

Sem instrução
Fundamental incompleto
Fundamental completo
Médio completo
Superior completo
Pós-graduado completo

1,1
11,1
6,7
11,7
5
1,7

0
0,6
1,7
13,9
10,6
5

0
1,1
0,6
3,3
10
0,6

0
0
0,6
2,2
3,9
1,7

0
0
0
1,1
1,7
0,6

0
0
0,6
1,1
1,7
0,6

1,1
12,8
10,0
33,3
32,8
10,0

TOTAL

37,2

31,7

15,6

8,3

3,3

3,9

Fonte: Resultados apurados entre as variáveis cruzadas. Elaboração da autora (2016).

4.1.2 Perfil do Guia

No que se refere as análises das Tabela 14, Tabela 15 e Tabela 16, o cruzamento
realizado entre as variáveis idade/gênero; número de vezes que atuou pelo SESC/gênero; e o
número de vezes que atuou pelo SESC/tempo de atuação; foi no intuito de mensurar e discutir
questões pertinentes a respeito do perfil do profissional respondente. Na análise da Tabela 14

98

referente ao cruzamento das variáveis idade/gênero, constatou-se que os guias masculinos
somaram 12% a mais nas atuações dos roteiros regionais do SESC - SC em relação ao
percentual de atuação das guias femininas.

Tabela 14 - Variáveis cruzadas entre idade e gênero do guia de turismo
Idade/Gênero

Masculino %

Feminino %

TOTAL %

até 19 anos

0

0

0

20 a 29 anos

11

0

11

30 a 39 anos

22

11

33

40 a 49 anos

0

33

33

50 a 59 anos

22

0

22

60 a 69 anos

0

0

0

70 ou mais anos

0

0

0

TOTAL

56

44

Fonte: Resultados apurados entre as variáveis cruzadas. Elaboração da autora (2016).

No que diz respeito ao percentual do número de vezes em que o guia de turismo atuou
nos roteiros regionais pelo SESC - SC, a análise da Tabela 15 a seguir, apresenta 12% de
diferença para os guias masculinos em relação ao número de viagens realizadas pelas guias
femininas.
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Tabela 15 - Variáveis cruzadas entre número de vezes de atuação e gênero
Número de vezes que atuou

Masculino %

Feminino %

TOTAL %

0

0

0

1 a 3 vezes

0

0

0

4 a 7 vezes

0

11

11

8 a 10 vezes

0

0

0

10 a 20 vezes

33

33

67

acima de 20 vezes

22

0

22

TOTAL

56

44

pelo SESC/Gênero
nunca

prestei

serviços

junto ao SESC

Fonte: Resultados apurados entre as variáveis cruzadas. Elaboração da autora (2016).

A partir dos resultados descritos acima na Tabela 14 e Tabela 15, foram elaboradas
abaixo, a Tabela 16 e Tabela 17, para analisar o percentual de vezes em que os guias atuaram
em relação ao tempo de formação.

Tabela 16 - Variáveis cruzadas entre número de vezes de atuação e tempo de atuação
(%) Tempo de atuação/ Nunca prestei
Número de vezes que serviços junto ao
atuou pelo SESC
SESC

1 a 3 4 a 7 8 a 10
vezes vezes vezes

10 a
acima de
20
TOTAL
20 vezes
vezes

menos de um ano
de 1 a 3 anos
de 3 a 5 anos
de 5 a 10 anos
mais de 10 anos

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
11,1
0
0
0

0
0
0
0
0

0
22,2
33,3
0
11,1

0
0
11,1
0
11,1

0
33,3
44,4
0
22,2

TOTAL

0

0

11,1

0

66,7

22,2

0

Fonte: Resultados apurados entre as variáveis cruzadas. Elaboração da autora (2016).

Embora a classificação brasileira de ocupações (MTE, CBO, 2002), afirme que “o pleno
desempenho das atividades dos guias de turismo ocorre após cinco anos de experiência”, as
análises das Tabela 16 e Tabela 17, demonstram que 22,2% de guias apresentam mais de dez
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anos de atuação. Os profissionais que atuam de um a três anos e de três a cinco anos,
apresentaram uma tendência de regularidade do tempo de trabalho, somando 77,7% do
percentual de frequência de guiamentos em relação ao total, evidenciando a capacidade técnica
de atendimento ao mercado de trabalho no setor de turismo.

Tabela 17 - Variáveis cruzadas entre tempo de atuação e gênero
Tempo de atuação/Gênero

Masculino %

Feminino %

TOTAL %

menos de um ano

0,00

0,00

0,00

de 1 a 3 anos

22,2

11,1

33,3

de 3 a 5 anos

11,1

33,3

44,4

de 5 a 10 anos

0,00

0,00

0,00

mais de 10 anos

22,2

0,00

22,2

TOTAL

56,0

44,0

Fonte: Resultados apurados entre as variáveis cruzadas. Elaboração da autora (2016).

O guia de turismo masculino apresenta uma média percentual superior de 12% em
relação ao tempo de atuação do guia de turismo feminino. Dando sequência a análise do perfil
do guia de turismo, a Tabela 18, ilustra a necessidade da certificação para o reconhecimento
formal do profissional ou competência técnica (BLACK; WEILER, 2005). A fração dos
percentuais mostram que dentre os nove guias de turismo avaliados no presente trabalho, 78%,
obtiveram a sua formação profissional no IFSC; 11% no Senac – SC; e 11% na Escola de
Turismo e Hotelaria Canto da Ilha. Esse percentual de 78% da formação profissional no IFSC,
deve-se ao fato de ser nos últimos 6 anos, a única instituição de formação profissional ofertando
cursos na capital do estado de Santa Catarina. Além dos guias mais experientes, os profissionais
recém-formados estão atuando no mercado de trabalho.
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Tabela 18 - Variáveis cruzadas entre a instituição de formação e gênero
Instituição de Formação Profissional/Gênero

Masculino %

Feminino %

TOTAL %

33

44

78

11
11
0
0
0

0
0
0
0
0

11
11
0
0
0

1 Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC
Campus Continente
2 SENAC - SC
3 Escola de Turismo e Hotelaria Canto da Ilha
4 SENAC de outro estado
5 outra instituição
6 Instituto Federal de outro estado

Fonte: Resultados apurados entre as variáveis cruzadas. Elaboração da autora (2016).

A seguir é apresentado na Tabela 19, a classificação das categorias do guia de turismo
no Brasil conforme a Lei no 8.623 de 28 de janeiro de 1993, que dispõe sobre a profissão: Guia
de Turismo Regional (de acordo com a sua Unidade Federativa); Guia de Turismo de Excursão
Nacional; Guia de Turismo de Excursão Internacional e Guia de Turismo Especializado em
Atrativos Naturais e Culturais (MTUR, 2014).

Tabela 19 - Variáveis cruzadas entre as categorias do guia de turismo e o guia
(%) -Guia de
Turismo/Categoria
de Guia de Turismo

1
Regional
SC

2
Regional
de outro
estado

3
Nacional

4
América
do Sul

5
Internacional

6
Especialização
em atrativos
culturais

7
Especialização
em atrativos
naturais

1 Masculino
2 Masculino
3 Feminino
4 Masculino
5 Feminino
6 Masculino

11,1
22,2
33,3
11,1
11,1
11,1

0
0
0
0
0
0

0
22,2
33,3
11,1
11,1
11,1

0
22,2
33,3
0
11,1
11,1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

TOTAL

100

0

88,9

77,8

0

0

0

Fonte: Resultados apurados entre as variáveis cruzadas. Elaboração da autora (2016).
Legenda: Os números de 1 a 6 representam os guias seguido do seu respectivo gênero.

Em relação as médias percentuais, verifica-se que 100% contemplam a norma da
certificação de guia de turismo regional para a atuação profissional no estado de SC. 11,1% não
apresentam certificação para atuar como guia nacional, assim como, 22,2% não possuem
certificação para atuar na América do Sul. De acordo com Black e Weiler (2005) denota - se a
oportunidade de o guia de turismo realizar um “aperfeiçoamento continuo; mecanismos
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relativamente importantes para garantir a qualidade do tour e a satisfação do cliente”; desse
modo, quanto mais qualificados os profissionais em guiamento turístico, melhores serão os
efeitos alcançados na prática do turismo (Rabotíc, 2010). No cruzamento das variáveis categoria
de guia de turismo e gênero na Tabela 20, observa-se que a fração percentual em relação ao
gênero masculino supera a atuação em 12% em relação ao do gênero feminino.

Tabela 20 - Variáveis cruzadas entre as categorias do guia de turismo e gênero
Categoria de Guia de

Masculino %

Feminino %

TOTAL %

1 Regional SC

56

44

100

2 Regional de outro estado

0

0

0

3 Nacional

44

44

89

4 América do Sul

33

44

78

5 Internacional

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

Turismo/Gênero

6 Especialização em atrativos
culturais
7 Especialização em atrativos
naturais
TOTAL

Fonte: Resultados apurados entre as variáveis cruzadas. Elaboração da autora (2016).

4.1.3 Motivação dos clientes e perfil da viagem contratada
Conforme Maccannell (2012), “o turismo [...], deve ser entendido em termos sócio
psicológicos como um subcampo do entretenimento, uma fonte de relaxamento pessoal e de
prazer”. Considera-se ainda que, a avaliação e o processo da escolha podem se dar sob
diferentes aspectos como: “preço, tempo de permanência no local, distância a ser percorrida,
conforto e a imagem percebida da destinação, [...] as motivações e as atitudes do consumidor
sofrem influências ambientais” (GUARDANIL et al, 1996, p.23).
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Tabela 21 - Variáveis cruzadas entre motivo de viagem e gênero
Motivo de viagem/Gênero

Masculino %

Feminino %

TOTAL %

Conhecer novas pessoas

7

29

36

Conhecer as programações do SESC

4

28

32

Visita a parentes e/ou amigos

1

1

2

Mudança de ambiente

4

18

22

7

24

31

10

36

46

0

2

2

Repouso

2

4

6

Conhecer novos lugares

0

0

0

TOTAL

-

-

Aquisição e troca de conhecimentos
(cultura & educação)
Recreação/ quantidade e variedade
de diversões
Tratamento busca por centros de
saúde e/ou estética

Fonte: Resultados apurados entre as variáveis cruzadas. Elaboração da autora (2016).

A análise dos dados da Tabela 21 sugere que a importância dos motivos está abaixo de
50% da fração total em todos os quesitos. A heterogeneidade dos dados não revela uma
tendência significativa na motivação da viagem. Dessa forma, essa análise corrobora os
pensamentos de Maccannell (2012) e Guardanil et al (1996, p.23) citados no início do capítulo
4.1.3 Motivação dos clientes e perfil da viagem contratada
A Tabela 22 a seguir, mostra que a média percentual de cada motivo em relação aos
níveis de renda é variável. Dessa forma, pode-se constatar a importância do motivo, pois as
médias desse motivo superam em 112,27% e 138,81% respectivamente.
No motivo “Conhecer as programações do SESC”, no que se refere a classe de 1 a 3 e
de 4 a 6 salários mínimos, a diferença da média é de 190,50% e 45,25% e supera a média nesses
valores respectivamente. No que diz respeito quanto a “Visita a parentes e/ou amigos”, na classe
de 1 a 3 salários mínimos verifica-se um interesse distinto em relação aos demais motivos, pois
apresenta um percentual menor do que a média. O mesmo se dá no motivo “conhecer novos
lugares”, o qual apresenta uma importância não significativa para todos as classes, em virtude
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da constatação de que esse motivo pode ser subentendido na questão “conhecer as
programações do SESC”, com 34% de respostas.
Em relação aos motivos “Mudança de ambiente” e “Aquisição e troca de conhecimentos
(cultura & educação)”, esses mostram um comportamento semelhante aos motivos de
“Conhecer novas pessoas” e “Conhecer as programações do SESC”, pois superam as suas
médias em 154,05%; 94,6%; e 74,50%; 129,41% para as classes salariais de 1 a 3 e 4 a 6 salários
mínimos respectivamente.
No que tange ao motivo de “Recreação - quantidade e variedade de diversões”, é
possível perceber que a média é superada em 102,60% e 80,52% para as classes de 1 a 3 e de 4
a 6 salários mínimos respectivamente, de modo semelhante as classes anteriores analisadas. No
entanto a classe de 7 a 9 salários mínimos nesse motivo supera a média em 7,80% destacandose das classes anteriores.
O motivo “Tratamento - busca por centros de saúde e/ou estética”, apresentem a mesma
tendência do motivo “Recreação - quantidade e variedade de diversões”. Mesmo apresentando
um pequeno percentual de clientes que tem esse motivo como objetivo de viagem, é possível
constatar o alto interesse pela busca da estética, principalmente na classe de 7 a 9 salários
mínimos, devido ao percentual de 189,47% maior que a média.
Contudo na análise da Tabela 22, é evidente a queda do percentual do motivo de viagem
em relação ao aumento da classe salarial, ou seja, conforme o aumento da renda, diminui a
importância dos motivos da viagem.
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Tabela 22 - Variáveis cruzadas entre motivo de viagem e renda
(%)
Renda/
Motivo
de
viagem

Conhecer
novas
pessoas

Conhecer as
programações
do SESC

Visita a Mudan
parent
ça de
es e/ou ambien
amigos
te

Aquisição e Recreação
troca de
Quantidade
conhecimen e variedade
tos (cultura
de
& educação) diversões

Tratame
nto
busca
por
centros
de saúde
e/ou
estética

Repouso

Conhecer
novos
lugares

1a3
4a6
7a9
10 a
12
13 a
15
16 ou
+
TOTAL
Média

12,8
14,4
5

15,6
7,8
4,4

0
1,7
0

9,4
7,2
2,8

8,9
11,7
4,4

15,6
13,9
8,3

0,6
0,6
1,1

2,2
2,2
0,6

0
0
0

1,7

1,1

0

1,1

3,9

5

0

0

0

0,6

1,1

0

1,1

0,6

2,8

0

0

0

1,7
2,2
0
0,6
1,1
0,6
0
1,1
36,1
32,2
1,7
22,2
30,6
46,1
2,2
6,1
6,03
5,37
0,28
3,70
5,10
7,70
0,38
1,02
Fonte: Resultados apurados entre as variáveis cruzadas. Elaboração da autora (2016).

0
0
0

A análise da Tabela 23 entre o cruzamento das variáveis categoria de
contratação/gênero, verifica-se que 50 % do total dos clientes refere-se à comunidade, ou seja,
metade dos clientes em média são da comunidade, sendo que 84 % são clientes femininas. O
restante está dividido entre comerciário com 29 % do total, sendo 75,6 % clientes femininas e
dependente do comerciário com 21% do total com 80,9% de clientes femininas.

Tabela 23 - Variáveis cruzadas entre categoria de contratação e gênero
Categoria de
contratação/Gênero

Masculino %

Feminino %

TOTAL %

Comerciário

8

22

29

Dependente do Comerciário

3

17

21

Comunidade

8

42

50

TOTAL

19,40%

80,60%

Fonte: Resultados apurados entre as variáveis cruzadas. Elaboração da autora (2016).

A análise da Tabela 24, mostra que 88% dos clientes preferem viajar em companhia da
família ou em grupo.
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Tabela 24 - Variáveis cruzadas entre condição de viagem e gênero
Condição de viagem/Gênero

Masculino %

Feminino %

TOTAL %

Sozinho

2

9

12

em Grupo

3

39

42

em Família

14

32

46

TOTAL

0,19

0,81

Fonte: Resultados apurados entre as variáveis cruzadas. Elaboração da autora (2016).

Referente a Tabela 24, ainda é possível analisar, que a fração percentual de clientes
masculinos que viajam em família em relação ao total de condições de viagem é de 76,68 %,
sendo essa fração maior do que as clientes femininas que viajam em família 39,51 %, seguido
das que viajam em grupo 48% e sozinhas 12,49%. O cruzamento das variáveis número de
viagens realizadas no último ano/ gênero, conforme Tabela 25 mostra que, 89% dos clientes
viajaram pelo menos uma vez no período de um ano entre 2015 e 2016.

Tabela 25 - Variáveis cruzadas entre número de viagens realizadas no último ano/gênero
Número de viagens realizadas no

Masculino %

Feminino % TOTAL %

Nen.out.X

3

8

11

1X

4

20

24

2 a 3X

6

28

34

4 a 5X

4

12

16

6 ou +X

3

12

16

TOTAL

19

81

último ano/Gênero

Fonte: Resultados apurados entre as variáveis cruzadas. Elaboração da autora (2016).

A proporção do número de viagens entre os clientes femininos e masculinos estão muito
próximas entre 88,9% e 89,47% respectivamente. No entanto, a fração percentual de clientes
femininas que viajaram no último ano, foi 4,76 vezes maior que os clientes masculinos. Além
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disso, destaca - se a análise da Tabela 26, evidenciando que, independente da renda, 33,9% das
pessoas viajaram de 2 a 3 vezes por ano.

Tabela 26 - Variáveis cruzadas entre número de viagens realizadas no último ano/renda
(%) - Número de
viagens/Renda

1a3

4a6

7a9

10 a 12

13 a 15

16 ou + TOTAL

Nen.out.X
1X
2 a 3X
4 a 5X
6 ou +X

4,4
10
16,1
2,8
3,9

3,3
7,2
11,7
7,2
2,2

2,8
2,8
2,2
3,9
3,9

0
2,8
2,8
0,6
2,2

0
1,1
0,6
0,6
1,1

0
0
0,6
1,1
2,2

10,6
23,9
33,9
16,1
15,6

TOTAL

37,2

31,7

15,6

8,3

3,3

3,9

0

Fonte: Resultados apurados entre as variáveis cruzadas. Elaboração da autora (2016).

A Tabela 27 apresenta que, conforme o aumento da renda (faixa salarial), diminui o
número de viagens realizadas pelo SESC -SC. Dessa forma, foi possível constatar que o número
de viagens em relação a quem ganha entre 1 a 3 salários mínimos, é o grupo que apresenta o
maior percentual médio de 7,4%, contrastando com o percentual médio de 0,8% para quem tem
renda superior a 16 salários ou mais, por número de viagens. A análise também fornece o dado
de que a relação média entre o total de número de viagens pelo SESC e a renda em todas as
faixas é de 20,22 ± 0,27 %, indicando que o SESC possui em média pelo menos 79,51 % de
margem para o aumento do número de viagens em todas as faixas de renda.
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Tabela 27 - Variáveis cruzadas entre número de viagens realizadas pelo SESC- SC/renda
Número de viagens

1a3

4a6

7a9

10 a 12

13 a 15

16 ou +

TOTAL

Nen.out.X

3,900

5,000

3,300

0,600

0,000

0,600

13,300

1X

11,100

5,600

0,600

1,100

0,000

0,000

18,300

2 a 3X

8,900

8,900

3,300

2,800

0,600

0,000

24,400

4 a 5X

3,300

6,700

4,400

0,600

0,600

0,600

16,100

6 ou +X

10,000

5,600

3,900

3,300

2,200

2,800

27,800

média

7,440

6,360

3,100

1,680

0,680

0,800

TOTAL

37,200

31,700

15,600

8,300

3,300

3,900

Média /TOTAL

20,00

20,06

19,87

20,24

20,61

20,51

SESC- SC/ % Renda

Fonte: Resultados apurados entre as variáveis cruzadas. Elaboração da autora (2016).

De acordo com as análises realizadas acima, percebe-se que a motivação dos clientes e
o perfil da viagem contemplam variáveis fundamentais para alcançar a excelência na prestação
do serviço do guia. Nesse caso faz-se necessário que Guia de turismo represente de forma
técnica e precisa em cena real, para que o cliente se sinta satisfeito com o serviço prestado.
Desse modo, é necessário analisar a percepção do cliente quanto a qualidade do serviço prestado
pelo Guia de turismo, bem como a auto avaliação do guia, no intuito de detectar possíveis
lacunas (gap) considerando as dimensões do modelo SERVPERF.
4.2 Avaliação da percepção dos clientes quanto à qualidade da prestação dos serviços do
Guia de Turismo

A Tabela 28 a seguir, apresenta a análise descritiva das 22 variáveis e das 5 dimensões
que contemplam o modelo SERVPERF (CRONIN; TAYLOR, 1992), adaptado de Parasuraman
et al (1988), em relação aos questionários aplicados aos clientes. Essas variáveis estão
relacionadas as dimensões do modelo em função do conjunto numérico. Assim, a dimensão
Tangibilidade contempla o conjunto dos números de {1,..., 4}; Confiabilidade {5,..., 9};
Responsividade {10, ..., 13}, Segurança {14, ..., 17} e Empatia {18,..., 22}.
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Destaca-se que as médias foram definidas com base no número de respondentes que
avaliaram as variáveis, já que lhes era permitido também indicar as opções “não observado” e
“não se aplica”.

Tabela 28 - Análise descritiva da avaliação da percepção dos clientes quanto à qualidade
da prestação dos serviços do Guia de Turismo, em relação as 22 variáveis e as 5
dimensões

Fonte: Elaboração da autora (2016).
Legenda: Frequência percentual %; (frequência)

A análise da Tabela 28, mostra que a média geral do conjunto se encontra próximo ao
escore 5. Os valores médios máximos e mínimos estão nas variáveis cortesia 4,84 ± 0,48 e
equipamentos 4,18 ± 1,14, os quais por sua vez pertencem as dimensões de segurança e
tangibilidade respectivamente.
Considerando que as médias foram definidas com base no número de respondentes que
avaliaram as variáveis, já que lhes era permitido também indicar as opções “não observado”
(NO) e “não se aplica” (NSA), mesmo que os cálculos tenham sido realizados sem considerar
as não respostas, estas somam o total de 2,3% do conjunto das variáveis. Destacam se as
variáveis “folhetos e folders, equipamentos, e instalações físicas” as quais representam 21,6 %
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desse total. Mesmo sendo um pequeno percentual em relação ao total de respondentes. Vale
considerar o resultado, pois essas variáveis estão concentradas dentro da dimensão da
tangibilidade que se “refere à aparência de qualquer evidência física” (ZEITHAML E BITNER
2003).
Os resultados apresentados na Tabela 28 convergem com os das tabelas a seguir, que
resultam da avaliação geral do nível de satisfação com o desempenho alcançado pelo guia na
viagem (Tabela 29), e da qualidade do serviço prestado pelo guia na respectiva viagem (Tabela
30).

Tabela 29 - Avaliação do nível de satisfação do cliente com o desempenho alcançado pelo
guia de turismo
Avaliação do nível de satisfação com
desempenho alcançado/Gênero

Masculino %

Feminino % TOTAL %

Muito insatisfeito

0,00

1,0

1,0

Insatisfeito

1,0

1,0

2,0

Indiferente

1,0

4,0

4,0

Satisfeito

6,0

33,0

39,0

Muito satisfeito

12,0

42,0

54,0

TOTAL

19,0

81,0

Fonte: Resultados apurados da pesquisa. Elaboração da autora (2016).

A análise da Tabela 29 , mostra que a avaliação do nível de satisfação do cliente com o
desempenho pelo guia de turismo em média é satisfatória e muito satisfatória, somando em
média 93 % do total. No entanto, esse resultado apresenta uma pequena diferença, em
porcentagem absoluta, entre os clientes masculinos e femininos com um percentual de 94,74%
e 92,6% respectivamente para o mesmo quesito avaliado.
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Tabela 30 - Avaliação do cliente quanto a qualidade do serviço prestado pelo guia de
turismo
Avaliação da qualidade do serviço
prestado/Gênero

Masculino %

Feminino %

TOTAL %

Ruim

0,00

1,0

1,0

Satisfatório

1,0

11,0

12,0

Boa

1,0

7,0

8,0

Muito boa

6,0

28,0

34,0

Excelente

11,0

33,0

44,0

TOTAL

19,0

81,0

Fonte: Resultados apurados da pesquisa. Elaboração da autora (2016).

Em relação a avaliação do cliente quanto a qualidade do serviço prestado pelo guia de
turismo a análise da Tabela 30, mostra que qualidade do serviço prestado é em média muito
boa e excelente somando em média 78 % do total. No entanto, esse resultado é diferente para
os clientes masculinos e femininos com um percentual de 94,74 % e 76,54% respectivamente
para os mesmos quesitos avaliados.
4.3 Avaliação da qualidade percebida pelos Guias de Turismo quanto ao serviço prestado
A Tabela 31 a seguir, apresenta a análise descritiva das 22 variáveis e das 5 dimensões
que contemplam o modelo SERVPERF (CRONIN; TAYLOR, 1992), adaptado de Parasuraman
et al (1988), em relação aos questionários aplicados aos guias de turismo. Essas variáveis estão
relacionadas as dimensões do modelo em função do conjunto numérico. Assim, a dimensão
Tangibilidade contempla o conjunto dos números de {1,..., 4}; Confiabilidade {5,..., 9};
Responsividade {10,..., 13}, Segurança {14,..., 17} e Empatia {18,..., 22}.
Também nesta etapa as médias foram definidas com base no número de respondentes
que avaliaram as variáveis, já que lhes era permitido também indicar as opções “não observado”
e “não se aplica”.
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Tabela 31 - Análise descritiva da avaliação da qualidade percebida pelos Guias de
Turismo quanto ao serviço prestado, em relação as 22 variáveis e as 5 dimensões

Fonte: Resultados apurados da pesquisa. Elaboração da autora (2016).

A análise da Tabela 31, mostra que os valores médios máximos estão nas variáveis de
folhetos e folders, horário e data, confiança, serviços, tarefas, disposição e segurança com
escore 5. O valor mínimo está em equipamentos com valor médio de 4,25 ± 1,49. A média geral
do conjunto está próximo de 5, indicando que o guia de turismo se sente confiante ao realizar o
serviço, já que faz uma avaliação relativamente positiva sobre a forma como o cliente o avalia.
A análise da Tabela 32 e Tabela 33, estão associados aos resultados da auto avaliação dos guias
que compõe o Gap 1 definido por Parasuraman, Zeithalm e Berry (1988), o qual trata sobre as
percepções dos gerentes (nesse caso os guias de turismo), em relação às expectativas dos
clientes.
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Tabela 32 - Avaliação do nível de satisfação do guia de turismo com o seu desempenho
Avaliação da satisfação do
desempenho/Gênero

Masculino %

Feminino % TOTAL %

1) Muito insatisfeito

0,00

0,00

0,00

2) Insatisfeito

0,00

0,00

0,00

3) Indiferente

0,00

0,00

0,00

4) Satisfeito

33,3

33,3

66,7

5) Muito satisfeito

22,2

11,1

33,3

TOTAL

55,5

44,4

Fonte: Resultados apurados da pesquisa. Elaboração da autora (2016).

Desse modo a análise da Tabela 32, demonstra que a auto avaliação quanto ao
desempenho do serviço prestado pelos guias de turismo, é em média, satisfatório e muito
satisfatório e que somados estão muito próximo dos 100% para os guias de ambos os gêneros.

Tabela 33 - Avaliação do guia de turismo quanto a qualidade do serviço prestado
Avaliação da qualidade do serviço/Gênero Masculino % Feminino %

TOTAL %

1) Ruim

0,00

0,00

0,00

2) Satisfatória

0,00

0,00

0,00

3) Boa

0,00

0,00

0,00

4) Muito Boa

33,3

11,1

44,00

5) Excelente

22,2

33,3

56,00

TOTAL

55,5

44,4

Fonte: Resultados apurados da pesquisa. Elaboração da autora (2016).

Em relação a avaliação da qualidade do serviço prestado, a análise da Tabela 33,
demonstra que a auto avaliação do guia em média é muito boa e excelente, somando em média
100 % do total e 100% para ambos os gêneros. Considera-se que o desempenho do serviço
depende da capacidade e do desejo dos colaboradores prestarem o serviço de acordo com as
especificações passadas pela empresa. (ZEITHALM; BITMER, 2003). Por esta razão, para
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garantir a satisfação do cliente é que as empresas devem observar a quem é confiada a
responsabilidade pelo serviço (KOTLER; KELLER, 2012).
Em relação aos não respondentes, ou seja, não observado (NO) e não se aplica (NSA,
destaca-se a variável atenção. Mesmo com um pequeno número de respondentes, 10 ao total,
58,92% desses clientes participaram dos roteiros temáticos (Joinville/Festa das Flores, Vale da
Cerveja/Blumenau e Blumenau/Magia Natal/ Hotel Sesc).
Nas atividades turísticas e recreativa, a atenção se faz necessária considerando as
distintas atratividades. De acordo com Boullón (2002), as necessidades do espaço mudam
continuamente em relação à atividade do turista e ao tipo de lugar em que se encontra, refletindo
suas expectativas quanto às atividades que pensa realizar no local.

4.4 Comparação das percepções do cliente e do guia e a identificação de possíveis lacunas
(gaps)

Em relação a análise do Gap 1 (ZEITHAML; PARASURAMAN; BERRY, 1990), é
primordial entender as expectativas dos gerentes (neste caso em específico o guia de turismo)
e considerar prioritariamente as percepções dos serviços pelos clientes, através do foco nos
quesitos da qualidade dos serviços que o cliente espera e pensa que a empresa pode e deve fazer
quando problemas ocorrem na entrega do serviço. Considera-se neste trabalho que, o guia de
turismo é o gerente da atividade pois, pode se entender que esse tem como principal função,
criar uma expectativa quanto ao seu serviço prestado. Desse modo, as análises a seguir
contemplam o ponto de vista do Gap 1 estabelecida pelos respectivos autores criadores do
modelo.
Após a coleta das respostas dos questionários aplicados tanto do cliente quanto do guia
de turismo, os dados foram tabulados; em seguida, comparados aos valores médios do score
das 22 variáveis, assim como o valor do Alpha de Cronbach referente as dimensões do cliente
e do guia de turismo, são apresentados a seguir na Tabela 34, com o objetivo identificar
possíveis lacunas.
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Tabela 34 – Comparação das médias da variáveis e dimensões entre cliente e guia de
turismo
Dimensões

Variáveis

Média Clientes

Média Guias

Performance

Expectativa

Tangibilidade

Equipamentos

4,18

4,25

Tangibilidade

As instalações físicas

4,5

4,78

Tangibilidade

Apresentação

4,64

4,89

Tangibilidade

Folhetos e Folders

4,48

5

Confiabilidade

Horário e data

4,63

5

Confiabilidade

Solucionar problemas

4,73

4,78

Confiabilidade

Confiança

4,77

5

Confiabilidade

Serviços

4,74

4,89

Confiabilidade

Tarefas

4,73

5

Responsividade

Informação

4,77

5

Responsividade

Prontidão

4,75

4,89

Responsividade

Disposição

4,73

5

Responsividade

Disposição 1

4,61

4,63

Segurança

Confiança

4,74

4,89

Segurança

Segurança

4,79

4,89

Segurança

Cortesia

4,84

5

Segurança

Formação e Conhecimentos

4,76

4,78

Empatia

Atenção Individual

4,72

4,29

Empatia

Horários/momentos

4,71

4,43

Empatia

Atenção

4,76

3,83

Empatia

Compromisso

4,75

4,38

Empatia

Entendimento

4,71

4,86

4,69

4,77

Média do conjunto

Alpha de
Cronbach
Performance

0,88

0,95

0,91

0,89

0,97

0,96

Fonte: Resultados apurados da pesquisa. Elaboração da autora (2016).

A partir dos dados da Tabela 34 , é possível observar em escala numérica (Linkert 5), o
ponto de vista do serviço oferecido pelo guia, através da sua auto avaliação, ou seja, a
performance do serviço prestado. De um modo geral, as médias dos scores dos clientes e dos
guias estão muito próximas; 4,69; 4,77 respectivamente e não apresentam diferença
significativa, como pode ser observado no resultado do teste de Tukey a seguir na Tabela 35.
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Tabela 35 - Teste de Tukey: duas amostras presumindo variâncias diferentes
Clientes

Guia

Média

4,683636364

4,748181818

Variância

0,020271861

0,100567965

Observações

22

22

Hipótese da diferença de média

0

Gl

29

Stat t

-0,870907352

P(T<=t) uni-caudal

0,195478704

t crítico uni-caudal

1,699127027

P(T<=t) bi-caudal

0,390957408

t crítico bi-caudal

2,045229642

Fonte: Resultados apurados da pesquisa. Elaboração da autora (2016).

A Tabela 35, mostra que tanto para o teste unicaldal como para o bicaudal, os valores
de P estão dentro da região de aceitação da hipótese de nulidade, ou seja, com noventa e cinco
por cento de certeza que as médias não têm diferença estatística.
Em relação ao parâmetro Alpha de Cronbach é possível observar que tanto para o
resultado geral, bem como nas dimensões, esse apresenta-se na região de aceitação, ou seja
valores acima 0,7, mostrando que o questionário está confiável.
Além disso, a fragmentação do Alpha de Cronbach nas dimensões, possibilita uma
maior segurança em relação a confiabilidade do questionário. Além de oferecer caso fosse
necessário um ajuste nas variáveis (exclusão das variáveis – questões) utilizando um parâmetro
quantitativo, o questionário demonstraria ser confiável. Um exemplo de ajuste no questionário
para que se torne confiável, pode ser encontrado no trabalho de Hassan El-Garaihy (2013).
Nesse trabalho, o autor propõe um modelo de equação estrutural para validar o serviço
de qualidade e hospitalidade do setor hoteleiro na região da fronteira leste na Arábia Saudita,
usando uma escala Linkert 7 e o parâmetro Alpha de Cronbach.
Mesmo que a média geral entre os scores dos clientes e dos guias não apresente
diferença estatística, é necessário conferir a diferença de média entre as dimensões, com o
intuito de aprofundar a análise entre a expectativa do cliente e a performance do serviço
prestado pelo guia, como proposto na Figura 12 do item 3.5.
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4.4.1 Análise das dimensões

De acordo com Parasuraman, Zeithalm e Berry (1988), a dimensão da qualidade mais
relevante para o cliente é a confiabilidade; quando essa dimensão é inexistente, as avaliações
das outras dimensões podem vir a perder o sentido. No caso do presente estudo, o fator do
Alpha de Cronbach para essa dimensão é de 0,95, elevando a credibilidade da avaliação dessa
variável (Tabela 36), além de justificar o sentido da investigação das demais variáveis,
apresentados na sequência.

Tabela 36 - Teste de Tukey: duas amostras presumindo variâncias diferentes
cliente

guia

Média

4,72

4,934

Variância

0,0028

0,00968

Observações

5

5

Hipótese da diferença de média

0

Gl

6

Stat t

-4,28343

P(T<=t) uni-caudal

0,002593

t crítico uni-caudal

1,94318

P(T<=t) bi-caudal

0,005186

t crítico bi-caudal

2,446912

Fonte: Resultados apurados da pesquisa. Elaboração da autora (2016).

A Tabela 36 acima, mostra que não existe diferença significativa entre o ponto de vista
do guia (expectativa) e o serviço recebido pelos clientes (performance). De acordo com
Zeithaml e Bitner (2003, p. 96), “a confiabilidade de um serviço é a capacidade de realizá-lo de
forma confiável e preciso”. Significa um serviço cumprido no prazo, sem modificações e sem
erros. Fazendo um comparativo da porcentagem entre a expectativa do serviço e a performance,
conclui-se que em média a dimensão confiabilidade atendeu 95,66% do esperado.
Isso significa que para alcançar a excelência do serviço nessa dimensão, o guia teria que
melhorar 4,34% no seu desempenho, no entanto, as variáveis do modelo têm um alcance que
ultrapassa as fronteiras da atuação do guia. Para isso, é necessário um trabalho peculiar em
conjunto entre a empresa e o seu funcionário (guia de turismo), afim de alcançar a excelência
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da aceitabilidade do serviço como é proposto nos trabalhos realizados por Markovic et al.
(2015) e Bojanic e Rosen (1994). Os autores discutem as lacunas dos serviços prestados por
meio de inferências estatísticas entre as dimensões.
Buosi et al. (2012), trabalhando com a influência das dimensões da qualidade na
satisfação dos consumidores de serviços de beleza, mostra a validação do questionário baseado
do modelo SERVPERF, por meio do cálculo do parâmetro Alpha de Cronbach. O trabalho
utiliza uma análise de regressão múltipla e propõem um modelo equacional para determinação
do score de satisfação do serviço. Nesse caso, os autores concluíram que a dimensão mais
importante foi a confiabilidade, no entanto, a importância das dimensões demonstra uma
relação direta com o setor que está sendo analisado, bem como o perfil dos clientes,
necessitando considerar outras variáveis para a análise da satisfação. No trabalho, os autores
propõem a utilização do modelo da desconfirmação de Oliver (1980), baseado nos processos
perceptuais, avaliativos e psicológicos, como geradores da satisfação do consumidor, como
defendido por Marchetti (2001), e não somente a qualidade de serviço percebida.
A próxima análise refere-se ao teste de Tukey comparando a diferença de médias entre
o cliente (performance) e o guia de turismo (expectativa) aplicado nas dimensões de
tangibilidade, responsividade, segurança e empatia, de acordo com a Tabela 37.

Tabela 37 - Teste de Tukey comparando a diferença de médias entre o cliente
(performance) e o guia de turismo (expectativa) aplicado nas dimensões de
tangibilidade, responsividade, segurança e empatia

Fonte: Resultados apurados da pesquisa. Significância de 0, 05. Elaboração da autora (2016).

A Tabela 37 mostra que não existe diferença significativa entre o ponto de vista do guia
(expectativa) e o serviço recebido pelos clientes (performance/desempenho), na análise das

119

dimensões. A comparação entre a expectativa e a performance/desempenho nas dimensões
tangibilidade, responsividade, segurança e empatia calculadas, mostram que a performance
atingiu em média valores de 94,1%; 96,62%; 97,8% e 108,54% respectivamente para a
expectativa em cada dimensão. O destaque é observado na dimensão empatia, onde o serviço
realizado pelo guia supera sua expectativa em 8,54%. Nesse caso, é evidente o alto nível de
capacitação dos guias de turismo em suas conduções, bem como a preocupação da empresa
com os seus clientes, devido ao alto valor de aceitação do serviço por parte destes, sendo a
expectativa correspondida em média 99,34% entre as dimensões.
Apesar dos testes demostrarem que não há uma diferença significativa entre as médias
das dimensões, vale destacar que na dimensão empatia, a avaliação feita pelo guia foi menor
que a do cliente. Demonstra que o cliente valorizou o atendimento do Guia; a sua atenção
individual, o cumprimento dos horários e o seu comprometimento profissional. Enquanto isso,
a percepção dos guias quanto à expectativa dos serviços nesta dimensão é reduzida,
principalmente em relação à variável atenção, o que pode ser justificada de acordo com a
demanda do cliente em relação a escolha do passeio ou viagem. No entanto, para se alcançar
um serviço de excelência considerando que uma grande parte da avaliação dos serviços ocorre
durante o consumo e após a compra, os prestadores de serviços devem compreender os critérios
que levam os clientes a escolha e avaliação dos serviços que lhes são ofertados. (ZEITHAML;
BITNER, 2003). Além disso, os estudos sobre as agências de turismo concluem que, na
intermediação entre o turista e o destino turístico, a qualidade dos serviços é um elemento
importante para o desenvolvimento do setor (LEZANA; VASCONCELOS, 2014).
Mossberg (1995), em seu artigo, mostra a importância do guia de turismo na qualidade
do serviço oferecido por empresas inseridas em um contexto de alta competitividade, devido ao
alto nível de comunicação com o cliente desempenhado pelo setor de marketing das empresas
de turismo. Nesse trabalho, a autora propõe uma mudança na estrutura do modelo utilizado para
a sua pesquisa, nesse caso, o modelo utilizado pela autora foi o SERVQUAL numa escala
Linkert 7. A mudança estrutural foi feita por meio da adição de 8 variáveis, com o intuito de se
adequar a pesquisa a realidade do serviço prestado pelo guia de turismo e simultaneamente a
percepção do cliente. Quanto ao ajuste na estrutura do SERVPERF modelo adotado na presente
pesquisa, pode se afirmar que essa inferência é coerente ao contexto lógico do setor a ser
aplicado. No entanto, denota-se que para realizar essa alteração é exigido um conhecimento
específico da área em questão. Com base nas autoras Zeithaml e Bitner (2003); as quais definem
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as dimensões anteriormente apresentadas na página 66, pode se concluir que tanto o guia quanto
o cliente estão satisfeitos com o serviço ofertado e recebido.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A evolução e a competitividade no turismo estão em franco crescimento em todo
mundo; não é diferente no Brasil, tampouco em Santa Catarina. Com clientes cada vez mais
exigentes e informados devido a acessibilidade ofertada pelos implementos tecnológicos de
comunicação, o guia de turismo precisa estar cada vez mais bem preparado, qualificado e
apresentar inovações em sua atuação. A formação profissional e o aperfeiçoamento contínuo
são indispensáveis à qualidade da prestação de seus serviços para a satisfação e usufruto da
experiência do cliente, devido as variáveis consideradas no trade turístico, além da crescente
concorrência no mercado de trabalho.
Com base na importância dessa atividade no complexo sistema do turismo, este estudo
teve como foco a análise da qualidade percebida dos serviços prestados pelos Guias de Turismo,
em roteiros regionais do SESC – SC, por meio do modelo de avaliação de qualidade
SERVPERF, considerando inicialmente a percepção dos clientes; seguida pela percepção dos
Guias de Turismo quanto ao serviço prestado, para em seguida comparar as percepções dos
clientes e dos Guias de Turismo, considerando as possíveis lacunas (gaps) existentes na
qualidade dos serviços.
Quanto à percepção dos clientes (turistas/excursionistas) em relação a qualidade da
prestação dos serviços dos Guias de Turismo, por meio das análises estatísticas aplicadas aos
dados gerados pelos clientes que responderam o questionário adaptado do modelo, os resultados
mostraram que as médias dos escores alcançados nas 5 dimensões estiveram entre 4,358 e 4,93;
sendo essas muito próximas umas das outras e próximas do valor máximo de 5. Mesmo não
apresentando diferença no teste de Tukey entre as médias das dimensões, os valores médios em
números absolutos da performance do guia percebida pelos clientes, foram menores em todas
as dimensões, com exceção da dimensão empatia, onde a média da avaliação do cliente foi
maior que a do guia 4,73 e 4,358 respectivamente. Em relação as 22 variáveis avaliadas pelos
clientes, 16 variáveis foram superiores a média do conjunto 4,69 e 6 ficaram abaixo:
equipamentos; instalações físicas; apresentação; folhetos e folders; horário data e disposição 1,
as quais tiveram médias de 4,18 ± 1,14; 4,5 ± 0,81; 4,64 ± 0,75; 4,48 ± 0,84; 4,63 ± 0,8 e 4,61
± 0,79 respectivamente.
Foi possível ponderar e quantificar a percepção dos Guias quanto ao serviço prestado,
por meio de inferências estatísticas, aplicadas aos dados gerados pelos Guias que responderam
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o questionário do modelo. Os resultados mostraram que as médias dos escores alcançados nas
5 dimensões estiveram entre 4,45 e 4,78, sendo essas muito próximas umas das outras e
próximas do valor máximo de 5.
Os valores médios em números absolutos das dimensões tangibilidade, confiabilidade,
responsividade e segurança foram 4,73; 4,93, 4,88 e 4,89 respectivamente. Em relação as 22
variáveis avaliadas pelos guias, 16 variáveis foram superiores a média do conjunto 4,77 e 6
ficaram abaixo: equipamentos; disposição 1; atenção individual; horários/momentos, atenção e
compromisso, as quais tiveram médias de 4,25 ± 1,49; 4,63 ± 0,74; 4,29 ± 0,76; 4,43 ± 0,79;
3,83 ± 1,33 e 4,38 ± 1,41 respectivamente.
Pode-se concluir que foi possível adaptar e validar o modelo SERVPERF usando a
escala Linkert 5 para o universo da performance do guia de turismo e a expectativa do cliente.
O modelo ajustado e a sua aplicação nos roteiros regionais do Sesc- SC, demonstrou que não
existe diferença significativa das médias dentre as dimensões no que tange a performance do
serviço prestado e percebido pelo guia de turismo, assim como, avaliado pelas percepções dos
turistas, pois ambos apresentaram níveis de avaliação muito próximos. Isso revela que os guias
atendem as demandas dos clientes, os quais, demonstraram estarem satisfeitos com o
desempenho do profissional e o alto nível de capacitação dos guias de turismo em suas
conduções, bem como a preocupação da empresa com os seus clientes, devido ao alto valor de
aceitação do serviço por parte destes, sendo a expectativa correspondida em média 99,34%
entre as dimensões.
As altas porcentagens da performance em relação ao serviço recebido, indicam a
existência de um bom nível de formação e capacitação técnica do guia de turismo, bem como
uma boa gestão do SESC através da oferta dos passeios e excursões.
Quanto às possíveis lacunas (gaps) existentes na qualidade dos serviços, considerando
o serviço percebido pelo cliente e a atuação do guia, os resultados demonstraram a inexistência
de lacunas. Essa inexistência pode ser indicativa de que a experiência do guia, conforme
destacado no descritivo do perfil dos participantes, possa estar contribuindo para o
conhecimento profundo das expectativas do cliente. Isso pode estar aliado ainda ao uso formal
ou informal de pesquisas, bem como de seus resultados; da interação entre os envolvidos; e da
comunicação assertiva, como apontam Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990) como sendo os
pontos chaves para a existência ou não do Gap 1. Porém o estudo não permite inferir quais
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desses movimentos determinaram a situação identificada, o que pode ser considerado como
pontos chaves para assimilação em novas pesquisas.
Somando-se a esses resultados, considera-se que a presente dissertação contribui para a
área do turismo, especificamente na questão da qualidade e satisfação do cliente em relação aos
serviços prestados pelo guia de turismo, já que estudos referentes a este profissional são
limitados, no entanto, verifica-se um crescente interesse por parte de pesquisadores da área.
Dentre as implicações práticas, as análises estatísticas, assim como o cruzamento entre
as 22 variáveis dentre as 5 dimensões do modelo SERVPERF adaptado, possibilitaram um
aprofundamento e uma avaliação precisa do perfil do cliente do Turismo Social e o seu grau de
satisfação em relação a qualidade percebida. Os resultados obtidos através do cruzamento das
variáveis, possibilitaram levantar algumas considerações e sugestões:
• a maioria do público viajante é composto por clientes femininas, o que possibilita ao
SESC uma oportunidade de investir na criação de roteiros exclusivos para o aumento da
participação do público masculino;
• conforme o aumento da renda diminui a importância dos motivos da viagem; embora
a maior concentração de renda encontra-se entre as mulheres;
• oportunidade da empresa vir a rever os preços para aumentar o número de
comerciários, embora tenha apresentado um resultado de 50% de clientes, dos quais 68,9% dos
respondentes ganham até 5 salários mínimos.
Apesar dos resultados significativos, uma possível limitação a ser considerada neste
trabalho foi a formatação e o design do questionário, em virtude do grande número de questões.
Além disso, de acordo com o feedback dos guias de turismo, constatou-se que fatores
como o horário e o local no momento da aplicação, assim como a disposição dos clientes,
influenciaram um número menor de respondentes se comparado com o público viajante. No
entanto, o número da amostra foi significativo de acordo com o cálculo amostral sugerido por
Barbetta. O item não se aplica (NSA) e o não observado (NO), consideradas nas questões do
questionário de 15 a 36 mesmo que retiradas das análises das variáveis escalares fechadas, não
foi abaixo da amostra significativa de 164 respostas para cada variável.
Sugere-se a retirada da questão, “conhecer novos lugares”, com 0% de respostas, quando
vir a ser realizada uma nova aplicação do questionário; pois está subentendida na questão
“conhecer as programações do SESC”, com 34% de respostas.

124

Para que o modelo possa ter uma maior acurácia, propõe se para trabalhos futuros a
aplicação do mesmo modelo em outras unidades do SESC do estado de Santa Catarina, ou em
outras unidades federativas do Brasil, com o intuito de aumentar a amostragem do guia de
turismo bem como a dos clientes. Além disso, a aplicação também pode ser considerada em
outros segmentos turísticos onde ocorre atuação do guia de turismo, que não somente no
Turismo Social, no sentido de aumentar a robustez dos resultados. Outros Gaps apontados pelos
autores também podem ser investigados, permitindo uma contribuição mais holística da
qualidade dos serviços do guia de turismo.
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APÊNDICE A - Questionário de qualidade percebida pelos clientes Linkert 7 (pré-teste)
Turismo Social - SESC - SC
Prezado participante,
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que tem como propósito analisar os serviços prestados
pelos Guias de Turismo Regional Santa Catarina1. Com base na sua experiência de viagem, gostaríamos de obter
sua opinião a partir dos aspectos listados abaixo. Sua participação colaborará para o aprimoramento da formação
profissional e do serviço turístico quanto às suas dimensões de qualidade. Agradecemos a sua participação.
Bloco 1 – Perfil demográfico

Primeiro nome: _________________________E-mail: _________________________________

Telefone: DDD ( )_________________________

Gênero: ( ) Mas. ( ) Fem.

Estado civil: ( ) solteiro/a ( ) casado/a ( ) viúvo/a ( ) desquitado/divorciado/a

Faixa etária: ( ) Até 19 anos ( ) 20 a 29 anos ( ) 30 a 39 anos ( ) 40 a 49 anos ( ) 50 a 59 anos ( ) 60 a 69 anos ( )
70 ou mais anos

Cidade de Residência: ____________________ Estado de Residência: ______________

Nível de escolaridade completa:
( ) Sem instrução ( ) Fundamental incompleto ( ) Fundamental completo ( ) Médio completo ( ) Superior completo
( ) Pós-graduado

Composição de Renda Média Mensal Familiar (soma da renda bruta de todos os moradores do domicílio) Salário
mínimo base de R$ 835,00 (SC).
( ) 1 a 3 sal. mín. ( ) 4 a 6 sal. mín. ( ) 7 a 9 sal. mín. ( ) 10 a 12 sal. mín. ( ) 13 a 15 sal. mín. ( ) 16 ou mais sal.
mín.
Bloco 2 – Perfil de viagem
Exponha o (s) principal (is) motivo (s) que o levaram a fazer a viagem:
( ) Conhecer novas pessoas.
( ) Conhecer as programações do SESC.
( ) Visita a parentes e/ou amigos
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( ) Mudança de ambiente.
( ) Aquisição e troca de conhecimentos (cultura & educação).
( ) Recreação (Quantidade e variedade de diversões).
( ) Tratamento (busca por centros de saúde e/ou estética).
( ) Repouso.

Categoria de contratação de viagem: ( ) Comerciário ( ) Dependente do Comerciário ( ) Comunidade
Nesta viagem você está viajando. ( ) Sozinho ( ) em Grupo ( ) em Família
Considerando suas viagens (de mais de um dia), realizadas no último ano, essa quantidade foi de:
( ) nenhuma vez ( ) 1 vez ( ) de 2 a 3 vezes ( ) de 4 a 5 vezes ( ) 6 ou mais vezes
Excetuando-se esta última viagem, qual o número de vezes que participou em excursões/passeios do SESC?
( ) Nenhuma outra vez ( ) 1 vez ( ) 2 a 3 vezes ( ) 4 a 5 vezes ( ) 6 ou mais vezes
Bloco 3 – Avaliação da qualidade percebida
Instruções: O conjunto de afirmações a seguir refere-se à sua percepção especificamente sobre os serviços
prestados pelo Guia de Turismo do SESC que acompanhou seu grupo durante esta viagem. Para cada uma das
afirmações indique o quanto você acredita que este profissional e seu desempenho atingiram em termos de
qualidade. Ou seja, caso você assinale o 1 (☹), isto quer dizer que você discorda totalmente que o Guia de
Turismo do SESC tenha alcançado esta característica; e caso você assinale 7

(☺), isto quer dizer que você

concorda totalmente que o Guia de Turismo do SESC atingiu esta característica. Você também pode assinalar
qualquer número intermediário que identifique o nível de sua percepção ou seu sentimento com relação à
afirmação.
Além disso, caso considere que a questão não se aplica ao serviço prestado por um Guia de Turismo, você pode
marcar a resposta NSA (NÃO SE APLICA). Caso você considere que se aplica, mas não observou a situação em
relação ao Guia de Turismo do SESC, você deve marcar NO (NÃO OBSERVADO)
LEGENDA:

☹ discordo totalmente
☺ concordo integralmente

☹

☺

•

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

1. Os equipamentos utilizados pelo Guia de
Turismo (microfone, celular, tablet) possuíam
aparência moderna.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

2. As instalações físicas onde o Guia de Turismo
prestou seus serviços são visualmente atraentes.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

NSA – Não se aplica

NO – Não observado
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3. O Guia de Turismo apresentava-se asseado e
bem vestido

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

4. O material relacionado com os serviços que o
Guia de Turismo disponibilizou, tais como
folhetos e folders, estavam de acordo com o tipo
de serviço prestado.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

5. Quando o Guia de Turismo prometia fazer
algo até uma certa data ou horário, ele cumpria?

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

6. Quando você precisou, o Guia de Turismo
demonstrou interesse sincero em solucionar as
suas solicitações

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

7. O Guia de Turismo demonstrou-se confiável.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

8. O Guia de Turismo cumpriu seus serviços no
momento em que prometeu fazê-lo.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

9. O Guia de Turismo está preocupado de forma
continua em fazer suas tarefas sem erros

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

10. O Guia de Turismo informou a você
exatamente quando as etapas dos serviços
prestados seriam concluídas.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

11. O Guia de Turismo deu prontamente
atendimento aos viajantes (turistas) quando
solicitado.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

12.O Guia de Turismo demonstrou sempre estar
disposto em ajudar os aos viajantes (turistas).

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

13. O Guia de Turismo nunca está por demais
ocupado para responder às solicitações dos aos
viajantes (turistas).

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

14. O comportamento do Guia de Turismo
inspirou confiança nos aos viajantes (turistas).

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

15. Sentiu-se seguro em suas relações com o
Guia de Turismo do SESC.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

16. O Guia de Turismo foi coerentemente cortês
com você.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

17. O Guia de Turismo apresentou
conhecimentos e formação necessária para
responder às questões que lhe foram feitas.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO
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18. O Guia de Turismo prestou atenção
individualizada as necessidades de cada viajante
(turista).

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

19. O Guia de Turismo oferece horários/
momentos convenientes para atender as
demandas dos aos viajantes (turistas).

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

20. O Guia de Turismo lhe deu atenção pessoal.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

21. O Guia de Turismo estava comprometido
com os interesses que você, como aos viajantes
(turistas), manifestou.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

22. O Guia de Turismo entendeu as
necessidades específicas que você, viajante
turista), revelou.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

N

1.Este estudo é parte integrante de uma dissertação de mestrado da acadêmica Maria Helena Alemany Soares vinculada ao
programa de Pós-Graduação em Turismo e Hotelaria da Universidade do Vale do Itajaí, Campus Balneário Camboriú, orientada
pelo Prof. Dr. Carlos Marcelo Ardigó.
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APÊNDICE B - Questionário de qualidade percebida pelos guias de turismo Linkert 7
(pré-teste)
Turismo Social - SESC - SC
Prezado participante:
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que tem como propósito analisar os serviços prestados
pelos Guias de Turismo Regional Santa Catarina1. Com base na experiência de sua última viagem gostaríamos de
obter sua opinião a partir dos aspectos listados abaixo. Sua participação colaborará para o aprimoramento da
formação profissional e do serviço turístico quanto às suas dimensões de qualidade. Agradecemos a sua
participação.
Bloco 1: Perfil do Guia e da viagem
Data de saída da viagem: ________________ Local da saída: __________________
Destino: _________________
Duração do passeio/excursão: ( ) 1 dia (sem pernoite) ( ) 2 a 3 dias ( ) 4 a 7 dias ( ) acima de 7 dias.
Idade: _____anos. Gênero: ( ) masculino ( ) feminino.
Número de vezes que atuou como Guia de Turismo pelo SESC (somente no Estado de SC):
( ) nunca prestei serviços junto ao SESC ( ) 1 a 3 vezes ( ) 4 a 7 vezes ( ) 8 a 10 vezes ( ) 10 a 20 vezes ( ) acima
de 20 vezes
Instituição onde realizou a Formação Profissional em Guia de Turismo: _______________
Categoria: ( ) Guia Regional-SC ( ) Guia Nacional ( ) Guia América do Sul ( ) Guia Internacional ( ) Esp. Atrativo
Cultural ( ) Esp. Atrativo Natural
Tempo de atuação como Guia de Turismo: ( ) menos de 1 ano ( ) de 1 a 3 anos ( ) de 3 a 5 anos ( ) de 5 a 10 anos
( ) mais de 10 anos.

LEGENDA:

☹ discordo totalmente ☺ concordo integralmente
NSA – Não se aplica

☹
1

NO – Não observado

☺
2

3

4

5

6

NSA

NO

7

1. Os equipamentos que utilizei (microfone, celular, tablet),
possuíam aparência moderna.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

2. As instalações físicas onde prestei os meus serviços eram
visualmente atraentes.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO
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3. Apresentei-me sempre asseado e bem vestido.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

4. O material que disponibilizei relacionado com os serviços,
tais como folhetos e folders, estavam de acordo com o tipo
de serviço prestado.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

5. Quando prometi fazer algo até certa data ou horário,
cumpri.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

6 Sempre demonstrei interesse sincero em solucionar as
solicitações dos viajantes (turistas).

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

7. Demonstrei ser confiável.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

8. Cumpri meus serviços no momento em que prometi fazêlos.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

9. Preocupei-me de forma contínua a fazer as minhas tarefas
sem erros.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

10. Informei exatamente quando as etapas dos serviços
prestados foram concluídas.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

11. Atendi prontamente aos viajantes (turistas) quando
solicitado.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

12. Demonstrei sempre estar disposto a ajudar os viajantes
(turistas).

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

13. Nunca demonstrei estar por demais ocupado para
responder às solicitações dos viajantes/turistas.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

14. Meu comportamento inspirava confiança aos viajantes
(turistas).

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

15. Os viajantes (turistas) sentiam-se seguros na sua relação
comigo.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

16. Fui coerentemente cortês com os viajantes (turistas).

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

17. Apresentei conhecimento e formação necessária para
responder às questões que me foram feitas.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

18. Prestei atenção individualizada às necessidades de cada
viajante (turista).

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

19. Ofereci horários/momentos convenientes para atender as
demandas dos viajantes (turistas).

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

20. Ofereci atenção pessoal.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

21. Comprometi-me com os interesses manifestados pelos
viajantes (turistas).

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

22. Entendi as necessidades específicas que cada viajante
(turista) revelou.

1

2

3

4

5

6

7

NSA

NO

1.Este estudo é parte integrante de uma dissertação de mestrado da acadêmica Maria Helena Alemany Soares vinculada ao
programa de Pós-Graduação em Turismo e Hotelaria da Universidade do Vale do Itajaí, Campus Balneário Camboriú, orientada
pelo Prof. Dr. Carlos Marcelo Ardigó.
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APÊNDICE C - Questionário de qualidade percebida pelos guias Linkert 5
(Questionário adaptado)
Turismo Social - SESC - SC
Prezado participante:
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que tem como propósito analisar os serviços prestados
pelos Guias de Turismo Regional Santa Catarina1. Com base na experiência de sua última viagem gostaríamos de
obter sua opinião a partir dos aspectos listados abaixo. Sua participação colaborará para o aprimoramento da
formação profissional e do serviço turístico quanto às suas dimensões de qualidade. Agradecemos a sua
participação.
Bloco 1: Perfil do Guia e da viagem
Data de saída da viagem: ______________

Local da saída: __________________

Destino:

_________________
Duração do passeio/excursão: ( ) 1 dia (sem pernoite) (
Idade: _____anos. Gênero: (

) 2 a 3 dias (

) 4 a 7 dias (

) acima de 7 dias.

) masculino ( ) feminino.

Número de vezes que atuou como Guia de Turismo pelo SESC (somente no Estado de SC):
( ) nunca prestei serviços junto ao SESC ( ) 1 a 3 vezes ( ) 4 a 7 vezes ( ) 8 a 10 vezes ( ) 10 a 20 vezes ( )
acima de 20 vezes
Instituição onde realizou a Formação Profissional em Guia de Turismo: _____________________________
Categoria: ( ) Guia Regional-SC ( ) Guia Nacional ( ) Guia América do Sul ( ) Guia Internacional ( ) Esp.
Atrativo Cultural ( ) Esp. Atrativo Natural
Tempo de atuação como Guia de Turismo: ( ) menos de 1 ano (

) de 1 a 3 anos (

) de 3 a 5 anos (

) de 5 a

10 anos ( ) mais de 10 anos.

Bloco 2: Avaliação da qualidade percebida

O conjunto de afirmações a seguir refere-se à sua percepção especificamente sobre os SEUS serviços prestados
como Guia de Turismo junto ao grupo do SESC em sua última viagem.
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Para cada uma das afirmações indique o quanto você acredita que o seu desempenho atingiu em termos de
qualidade. Ou seja, caso você assinale o 1 (☹), isto quer dizer que você discorda totalmente que tenha alcançado
esta característica; e caso você assinale 5 (☺), isto quer dizer que você concorda totalmente que tenha atingido
esta característica. Você também pode assinalar qualquer número intermediário que identifique o nível de sua
percepção ou seu sentimento com relação à afirmação.

Além disso, caso considere que a questão não se aplica ao serviço prestado por um Guia de Turismo, você pode
marcar a resposta NSA (NÃO SE APLICA). Caso você considere que se aplica, mas não observou a situação em
relação, a si mesmo, você deve marcar NO (NÃO OBSERVADO).

LEGENDA:

☹ discordo totalmente /☺ concordo integralmente
NSA – Não se aplica / NO – Não observado

☹
1


2

4

3

☺
5

NSA

NO

NSA

NO

1. Os equipamentos que utilizei (microfone, celular, tablet), possuíam
aparência moderna.

1

2

3

4

5

2. As instalações físicas onde prestei os meus serviços eram visualmente
atraentes.

1

2

3

4

5

NSA

NO

3. Apresentei-me sempre asseado e bem vestido.

1

2

3

4

5

NSA

NO

4. O material que disponibilizei relacionado com os serviços, tais como
folhetos e folders, estavam de acordo com o tipo de serviço prestado.

1

2

3

4

5

NSA

NO

5. Quando prometi fazer algo até certa data ou horário, cumpri.

1

2

3

4

5

NSA

NO

6 Sempre demonstrei interesse sincero em solucionar as solicitações dos
viajantes (turistas).

1

2

3

4

5

NSA

NO

7. Demonstrei ser confiável.

1

2

3

4

5

NSA

NO

8. Cumpri meus serviços no momento em que prometi fazê-los.

1

2

3

4

5

NSA

NO

9. Preocupei-me de forma contínua a fazer as minhas tarefas sem erros.

1

2

3

4

5

NSA

NO

10. Informei exatamente quando as etapas dos serviços prestados foram
concluídas.

1

2

3

4

5

NSA

NO

11. Atendi prontamente aos viajantes (turistas) quando solicitado.

1

2

3

4

5

NSA

NO

12. Demonstrei sempre estar disposto a ajudar os viajantes (turistas).

1

2

3

4

5

NSA

NO

13. Nunca demonstrei estar por demais ocupado para responder às
solicitações dos viajantes/turistas.

1

2

3

4

5

NSA

NO

14. Meu comportamento inspirava confiança aos viajantes (turistas).

1

2

3

4

5

NSA

NO

15. Os viajantes (turistas) sentiam-se seguros na sua relação comigo.

1

2

3

4

5

NSA

NO

147

16. Fui coerentemente cortês com os viajantes (turistas).

1

2

3

4

5

NSA

NO

17. Apresentei conhecimento e formação necessária para responder às
questões que me foram feitas.

1

2

3

4

5

NSA

NO

18. Prestei atenção individualizada às necessidades de cada viajante
(turista).

1

2

3

4

5

NSA

NO

19. Ofereci horários/momentos convenientes para atender as demandas
dos viajantes (turistas).

1

2

3

4

5

NSA

NO

20. Ofereci atenção pessoal.

1

2

3

4

5

NSA

NO

21. Comprometi-me com os interesses manifestados pelos viajantes
(turistas).

1

2

3

4

5

NSA

NO

22. Entendi as necessidades específicas que cada viajante (turista)
revelou.

1

2

3

4

5

NSA

NO

De maneira geral, como você avalia que tenha sido a percepção do turista em relação à qualidade do serviço prestado por
você nesta viagem? ( ) Excelente ( ) Muito Boa
( ) Boa ( ) Satisfatória ( ) Ruim
De maneira geral, como você avalia que tenha sido a satisfação do turista em relação ao seu desempenho alcançado nesta
viagem? ( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Indiferente ( ) Insatisfeito ( ) Muito Insatisfeito
Este estudo é parte integrante de uma dissertação de mestrado da acadêmica Maria Helena Alemany Soares vinculada ao programa
de Pós-Graduação em Turismo e Hotelaria da Universidade do Vale do Itajaí, Campus Balneário Camboriú, orientada pelo Prof. Dr.
Carlos Marcelo Ardigó.
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APÊNDICE D - Questionário de qualidade percebida pelos clientes Linkert 5
(Questionário adaptado)
Turismo Social - SESC - SC

Prezado participante,
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que tem como propósito analisar os serviços prestados
pelos Guias de Turismo Regional Santa Catarina1. Com base na sua experiência de viagem, gostaríamos de obter
sua opinião a partir dos aspectos listados abaixo. Sua participação colaborará para o aprimoramento da formação
profissional e do serviço turístico quanto às suas dimensões de qualidade. Agradecemos a sua participação.
Bloco 1 – Perfil demográfico
Primeiro nome: __________________________E-mail: _____________________________
Telefone: DDD ( )_________________
Gênero: ( ) Mas. ( )Fem.
Estado civil: ( ) solteiro/a ( ) casado/a ( ) viúvo/a ( ) desquitado/divorciado/a
Faixa etária: ( ) Até 19 anos ( ) 20 a 29 anos ( ) 30 a 39 anos ( ) 40 a 49 anos ( ) 50 a 59 anos ( ) 60 a 69 anos ( )
70 ou mais anos
Cidade de Residência: ____________________________ Estado de Residência: __________________
Nível de escolaridade completa: ( ) Sem instrução ( ) Fundamental incompleto ( ) Fundamental completo ( )
Médio completo ( ) Superior completo ( ) Pós-graduado
Composição de Renda Média Mensal Familiar (soma da renda bruta de todos os moradores do domicílio)
Salário mínimo base de R$ 835,00 (SC). ( ) 1 a 3 sal. mín. ( ) 4 a 6 sal.mín. ( ) 7 a 9 sal. mín. ( ) 10 a 12 sal. mín.
( ) 13 a 15 sal. mín. ( ) 16 ou mais sal. mín.
Bloco 2 – Perfil de viagem
Exponha o(s) principal(is) motivo(s) que o levaram a fazer a viagem:
( ) Conhecer novas pessoas.
( ) Conhecer as programações do SESC.
( ) Visita a parentes e/ou amigos
( ) Mudança de ambiente.
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( ) Aquisição e troca de conhecimentos (cultura & educação).
( ) Recreação (Quantidade e variedade de diversões).
( ) Tratamento (busca por centros de saúde e/ou estética).
( ) Repouso.
Categoria de contratação de viagem: ( ) Comerciário ( ) Dependente do Comerciário ( ) Comunidade
Nesta viagem você está viajando. ( ) Sozinho ( ) em Grupo ( ) em Família
Considerando suas viagens (de mais de um dia), realizadas no último ano, essa quantidade foi de...
( ) nenhuma vez ( ) 1 vez ( ) de 2 a 3 vezes ( ) de 4 a 5 vezes ( ) 6 ou mais vezes
Excetuando-se esta última viagem, qual o número de vezes que participou em excursões/passeios do SESC?
( ) Nenhuma outra vez ( ) 1 vez ( ) 2 a 3 vezes ( ) 4 a 5 vezes ( ) 6 ou mais vezes
Bloco 3 – Avaliação da qualidade percebida
O conjunto de afirmações a seguir refere-se à sua percepção especificamente sobre os serviços prestados pelo
Guia de Turismo do SESC que acompanhou seu grupo durante esta viagem. Para cada uma das afirmações
indique o quanto você acredita que este profissional e seu desempenho atingiram em termos de qualidade.
Ou seja, caso você assinale o 1 (☹), isto quer dizer que você discorda totalmente que o Guia de Turismo do
SESC tenha alcançado esta característica; e caso você assinale 5 (☺), isto quer dizer que você concorda
totalmente que o Guia de Turismo do SESC atingiu esta característica.
Você também pode assinalar qualquer número intermediário que identifique o nível de sua percepção ou seu
sentimento com relação à afirmação.
Além disso, caso considere que a questão não se aplica ao serviço prestado por um Guia de Turismo, você pode
marcar a resposta NSA (NÃO SE APLICA). Caso você considere que se aplica, mas não observou a situação
em relação ao Guia de Turismo do SESC, você deve marcar NO (NÃO OBSERVADO)
LEGENDA:

☹ Discordo totalmente ☺ Concordo integralmente

☹

☺

NSA

NO

5

NSA

NO

4

5

NSA

NO

4

5

NSA

NO

1

2

3

4

1. Os equipamentos utilizados pelo Guia de Turismo (microfone,
celular, tablet) possuíam aparência moderna.

1

2

3

4

2. As instalações físicas onde o Guia de Turismo prestou seus
serviços são visualmente atraentes.

1

2

3

3. O Guia de Turismo apresentava-se asseado e bem vestido.

1

2

3

NSA – Não se aplica

NO – Não observado

5
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4. O material relacionado com os serviços que o Guia de Turismo
disponibilizou, tais como folhetos e folders, estavam de acordo
com o tipo de serviço prestado.

1

2

3

4

5

NSA

NO

5. Quando o Guia de Turismo prometia fazer algo até uma certa
data ou horário, ele cumpria?

1

2

3

4

5

NSA

NO

6. Quando você precisou, o Guia de Turismo demonstrou interesse
sincero em solucionar as suas solicitações

1

2

3

4

5

NSA

NO

7. O Guia de Turismo demonstrou-se confiável.

1

2

3

4

5

NSA

NO

8. O Guia de Turismo cumpriu seus serviços no momento em que
prometeu fazê-lo.

1

2

3

4

5

NSA

NO

9. O Guia de Turismo está preocupado de forma contínua em fazer
suas tarefas sem erros

1

2

3

4

5

NSA

NO

10. O Guia de Turismo informou a você exatamente quando as
etapas dos serviços prestados seriam concluídas.

1

2

3

4

5

NSA

NO

11. O Guia de Turismo deu prontamente atendimento aos viajantes
(turistas) quando solicitado.

1

2

3

4

5

NSA

NO

12.O Guia de Turismo demonstrou sempre estar disposto em
ajudar os aos viajantes (turistas).

1

2

3

4

5

NSA

NO

13. O Guia de Turismo, nunca está por demais ocupado para
responder às solicitações dos aos viajantes (turistas).

1

2

3

4

5

NSA

NO

14. O comportamento do Guia de Turismo inspirou confiança nos
aos viajantes (turistas).

1

2

3

4

5

NSA

NO

15. Sentiu-se seguro em suas relações com o Guia de Turismo.

1

2

3

4

5

NSA

NO

16. O Guia de Turismo foi coerentemente cortês com você.

1

2

3

4

5

NSA

NO

17. O Guia de Turismo apresentou conhecimentos e formação
necessária para responder às questões que lhe foram feitas.

1

2

3

4

5

NSA

NO

18. O Guia de Turismo prestou atenção individualiza as
necessidades de cada viajante (turista).

1

2

3

4

5

NSA

NO

19. O Guia de Turismo oferece horários/momentos convenientes
para atender as demandas dos aos viajantes (turistas).

1

2

3

4

5

NSA

NO

20. O Guia de Turismo lhe deu atenção pessoal.

1

2

3

4

5

NSA

NO

21. O Guia de Turismo estava comprometido com os interesses
que você, como aos viajantes (turistas), manifestou.

1

2

3

4

5

NSA

NO

22. O Guia de Turismo entendeu as necessidades específicas que
você, viajante (turista), revelou.

1

2

3

4

5

NSA

NO
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De maneira geral, como você avalia a qualidade do serviço prestado pelo guia nesta viagem?
( ) Excelente ( ) Muito Boa
( ) Boa ( ) Satisfatória ( ) Ruim
De maneira geral, como você avalia o seu nível de satisfação com o desempenho alcançado pelo guia nesta
viagem?( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Indiferente ( ) Insatisfeito ( ) Muito Insatisfeito
1. Este estudo é parte integrante de uma dissertação de mestrado da acadêmica Maria Helena Alemany Soares vinculada ao programa

de Pós-Graduação em Turismo e Hotelaria da Universidade do Vale do Itajaí, Campus Balneário Camboriú, orientada pelo Prof.
Dr. Carlos Marcelo Ardigó.

