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RESUMO 
 

Este trabalho procura analisar como uma empresa de transporte aéreo de passageiros 
pode se manter competitiva e sustentável em um mercado de rápidas mudanças, sob 
forte efeito dos avanços tecnológicos e com um consumidor cada vez mais consciente, 
exigente e igualmente cambiante. Assim, busca-se, primeiramente, compreender o 
perfil atual do cliente de alto valor e o cenário em que se insere: quem seria este 
passageiro e quais as variáveis que o levam à tomada de decisão no momento de 
eleger sua alternativa de transporte, o que este individuo busca, quais suas 
expectativas e o que o repele no momento da compra. A partir deste diagnóstico e de 
maneira complementar, utilizando a metodologia do Oceano Azul, este estudo visa a 
ampliar o espectro de high value customer para além dos passageiros corporativos, 
que já se encontram no cerne da competição de mercado. Objetiva, assim, identificar 
nichos de demanda latentes, e propor alternativas viáveis para não somente capturar, 
mas também fidelizar estes clientes. Finalmente, conclui-se que para os segmentos 
de clientes avaliados, melhor idade, geração Z, pet friendly, passageiros de primeira 
viagem e corporativos, os mais importantes vetores de compra são de ordem 
emocional e comportamental, seguidos por aqueles de ordem tecnologica. Com lastro 
neste exame, este trabalho objetiva, por fim, amparar na construção de uma proposta 
de valor da compahia aérea que a conceda longevidade. 

 

Palavras-Chave: CRM, Diferenciação, Geração Millenials, Geração Z, Melhor idade, 
Clientes de Alto Valor, Vantagem Competitiva, Segmentação, Proposta de Valor, 
Estratégia Oceano Azul. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze how an airline enterprise can remain competitive and 
sustainable in a rapidly changing market, which is under the influence of technological 
advances and with an increasingly conscious, demanding and equally changing 
consumer. Thus, it is firstly presented the understanding on the current profile of the 
high-value customer and the scenario in which it is inserted: who this passenger would 
be and what variants are considered at the decision making moment of choosing a 
transportation alternative, what does this individual pursue, what is his underlying 
expectation and what does repel him at the moment of purchase. Based on and 
alongside with these results embodying the Blue Ocean methodology, this study aims 
to broaden the spectrum of the high value customer in addition to corporate 
passengers, who are already at the heart of the market competition. It seeks to identify 
latent demand opportunities as well as to propose viable alternatives not only on how 
to earn but also on how to maintain customer loyalty. Finally, the survey concludes that 
for the customer segments evaluated, elderly, generation z, pet friendly, a first-time 
passenger and business passengers, the most important vectors of purchase are 
emotional, behavioral, followed by those of technological-wise. Based on this analysis, 
this work finally aims at setting the grounds for the value proposition of the airline 
company that may assure its longevity. 
 

 

Keywords: CRM, Differentiation, Millennials Generation, Generation Z, Best Age, High 
Value Customers, Competitive Advantage, Segmentation, Value Proposition, Blue 
Ocean Strategy. 
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1. RESUMO EXECUTIVO 

 

Este estudo visa analisar o perfil dos consumidores de transporte aéreo no Brasil, 

suas necessidades, anseios e desejos para identificar reais oportunidades. Nesta 

perspectiva o resultado servirá para apoiar na segmentação e definir como 

pontencializar a captura e retenção destes clientes cada vez mais crescentes e 

empoderados pela tecnologia. 

O cenário atual competitivo traz seu modelo de segmentação muito amparado 

pelas divisões entre passageiro a trabalho (coorporativo) e passageiro a lazer 

(turismo). O enfoque apresentado procura ampliar os leques dentro destes dois nichos 

criando novas visões que estão pouco exploradas ou foram despriorizadas. 

A mudança do comportamento é contínua, a velocidade das transformações 

estão cada vez mais rápidas, da mesma forma é necessário que as companhias se 

preparem e tenham adaptabilidade permanente. Um dos principais fatores de decisão 

do consumidor é o preço, porém existem outros na tomada de decisões sob as quais 

nem tudo é inerente a geração de custo para companhia e podem criar uma ligação 

emocional com este nicho, com alto poder de fidelização. 

O mercado atual de aviação no Brasil está composto basicamente de três 

grandes companhias aéreas, sendo que Latam e Gol detêm aproximadamente de 

70% do market share, conforme revela dados do anuário da Anac em 2017. Assim, o 

país é o terceiro maior mercado de aviação doméstica no mundo, atrás dos Estados 

Unidos e da China. Em números, este fluxo representou um movimento de 90,6 

milhões de passageiros pagos entre trechos doméstico e 21,8 milhões em trechos 

internacionais. 

Entender quem será este cliente no futuro, analisando as mudanças de 

comportamentos, crescimento de novos consumidores potenciais de outros modais, 

envelhecimento da população, crescimento da renda, empoderamento da mulher, 

diversidade, publicos especificos como donos de animais de estimação, novas 

gerações, bem como a possivel queda do transporte de executivos (em função das 

mudanças tecnologicas) e de cada vez menos a necessidade de deslocamentos, é o 

ponto de partida para definir a condução da abordagem. 
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A partir desses enfoques, será apresentado ao final deste estudo, que traz à tona 

questionamentos de ordem estratégica, um potencial grande diferencial competitivo 

na disputa pelo mercado. 

A demanda doméstica do transporte aéreo de passageiros apresentou, entre 

2008 e 2017, um crescimento médio de 7,1% ao ano. Em contrapartida, o valor médio 

do quilômetro voado por passageiro (Yield Tarifa Aérea Médio Doméstico) registrou, 

nesse mesmo período , uma redução de 60,5% , passando de R$ 0,888 por km (em 

2008) para R$ 0,351, nas 52 rotas que são monitoradas desde o início da série 

histórica (ANAC, 2017). Com essa condição de aumento na oferta e redução da tarifa 

média o setor registrou o aumento de 49 milhões de passageiro nesse período.  

Desde 2010, o avião tem sido o principal meio de transporte utilizado pelos 

passageiros nas viagens interestaduais, quando considerados os serviços de 

transporte regular dos modais aéreo e rodoviário. Em 2008, a participação do 

transporte aéreo neste mercado era de 43,9%, contra 56,1% do rodoviário. Em 2017 

a participação do modal aéreo foi de 67,5%, frente 32,5% do rodoviário (ANAC, 2017). 

Os dados apontam o continuo crescimento e a importância que esse modal de 

transporte tem na vida do brasileiro e contribui economicamente para o 

desenvolvimento do país.  

Ao longo dos anos e com as crises econômicas, temos observado que as 

empresas aéreas brasileiras tem se destituído, dado que o setor é muito sensível a 

ditas crises, e principalmente, àquelas derivadas da variação cambial e do preço do 

querosene aeronáutico. Como a condição macro econômica do país está além das 

nossas fronteiras, e dado o contexto de redução de tarifas e aumento de custo, o 

desafio desse estudo é como conseguiremos manter uma empresa aérea sustentável 

ao longo dos anos.  

Para isso o presente trabalho foca nas oportunidades de nichos de mercados 

que, apesar das crises econômicas, se mantiveram estabilizados ou ainda em 

evoluções financeiras.  

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  
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Ante o exposto, a questão chave que este trabalho visa a solucionar é, diante 

das alterações do perfil de consumo, em especial para o transporte aéreo de 

passageiros, considerando que os atuais players deste mercado atuam em Oceano 

Vermelho, ou seja, em ambiente de forte concorrência pelos usuarios deste modal, 

refletindo, ainda, sobre a interferencia da tecnologia na potencial redução de consumo 

deste modal em especial para os passageiros corporativos, hoje os high value 

customers, cabe a seguinte reflexão: Quais serão os clientes de maior valor para o 

setor aéreo brasileiro e como a Latam poderá atraí-los e retê-los? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO PROBLEMA A SER TRABALHADO E A 

RELEVÂNCIA DO PROJETO PARA A ORGANIZAÇÃO 

A sobrevivencia de qualquer empresa aérea está ligada principalmente a três 

fatores: o custo de sua operação, a sua cultura organizacional e a maximização de 

receita atraves da fidelização de cliente. 

É justamente nesta ultima dimensão que o nosso estudo irá focar, abordando a 

necessidade de segmentação dos usuarios, para que possamos ter a entrega de 

serviços de acordo com a expectativa do cliente, além de refletir sobre os nichos 

pontenciais, para que possamos buscar parte do mercado que ainda não foi 

expolorado. 

Todas as empresas do segmento estão voltadas para estratégias de eficiência e 

custo, mas pecam por não perceberem que podem desenvolver produtos disruptivos 

sem grandes investimento e gerando uma inovação barata e rica em detalhes, através 

de mudanças comportamentais. 

A inovação é considerada um processo chave, e isso significa que as empresas 

estão tentando por seu meio atingirem sua vantagem competitiva. A condição prévia 

para a criação e o uso de inovação nas organizações é justamente sua formulação e 

implementação, para que as estratégias de inovações sejam bem-sucedidas 

(LENDEL; VARMUS, 2011). 

Para Forcadell e Guadamillos (2002), um aspecto crítico dos negócios para a 

geração de vantagem competitiva é a criação de processos que impulsionam o 

desenvolvimento e um fluxo contínuo de inovação.  
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Para atingir esses objetivos, consideram a estratégia de gestão de conhecimento 

a melhor maneira de colocá-la em prática, orientando a empresa para mudanças 

contínuas, aprendizado constante e inovação.  

As empresas precisam renovar continuamente sua base de conhecimento para 

garantir que não se tornem obsoletas para o desenvolvimento de inovações. Novos 

conhecimentos, considerados a base da inovação, irão constituir os pilares de 

conhecimento futuro das organizações, além de ampliar aqueles já existentes. Logo, 

os valores da empresa e a cultura da organização se tornam essenciais para o 

sucesso de sua implementação. 

 

1.3 OBJETIVOS 

Procura entender e dimensionar as possibilidade de captação de novos clientes 

e suas subjetividades para torná-los promotores da empresa criando valor superior no 

mercado e para os stakerholders em especial os acionistas. 

 

1.3.1 Objetivo geral  

Analisar segmentos de clientes e suas características comportamentais em 

relação aos serviços de transporte aéreo de passageiros no Brasil, de forma a orientar 

a LATAM na construção de um modelo que promova a geração de valor superior. 

 

1.3.2 Objetivo específico 

Levantar as transformações culturais, tecnológicas e comportamentais que 

modelam as tendências de consumo no Brasil e no Mundo; 

Analisar segmentos e perfis de clientes potenciais para o setor de transporte 

aéreo de passageiros;  

Discutir a segmentação de clientes adotada pela Latam e a efetividade de suas 

principais estratégias para cada segmento; 

Identificar práticas de sucesso em relação à segmentação de clientes de maior 

valor; 
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Propor um modelo de segmentação que promova a construção de 

relacionamentos rentáveis e duradouros com clientes de maior valor. 

 

1.4 BREVE APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS DO PROJETO APLICATIVO 

Na sequência deste trabalho, será realizada uma breve apresentação sobre a 

importância da segmentação de clientes para sustentabilidade da empresa, na qual 

será destacada a justificativa do trabalho, seus objetivos gerais e secundários, assim 

como a metodologia de pesquisa utilizada. 

No capitulo seguinte, é realizada uma descrição mais profunda da necessidade 

e da importância do marketing de relacionamento e CRM nas empresas, o cliente de 

alto valor, a sua importância para organização e a necessidade de sua segmentação. 

No capítulo 3, tem-se a abordagem da metodologia de pesquisa e seus 

embasamentos, para a qual foram utilizadas fontes bibliográficas, consultas a 

entidades públicas, além da discussão acerca da metodologia de Grupo Focal. 

Dando continuidade, no capitulo 4, há a análise macro do setor aéreo e seus 

resultados, da situação atual das empresas aéreas e a relevância também da 

segmentação de clientes nesse modal. Tem-se a analise mais aprofundada sobre os 

clientes de alto valor e dois benchmarkers com empresas internacionais. Trata-se, 

ainda, sobre as transformações culturais e sua relação com o consumo, ou seja, de 

como aquela direciona os desejos dos individuos e orienta os nichos de mercados em 

potencial. 

Seguindo o trabalho no capitulo 5, verifica-se a reflexão sobre a metodologia de 

pesquisa aplicada e, utilizando o modelo de estratégica do Oceano Azul, objetiva-se 

identificar e analisar os novos nichos de mercado ponteciais, agrupando os dados 

para identificação de volumetria. 

Por fim, no capitulo 5.2, tem-se a reflexão sobre a viabilidade do modelo, em 

todos os seus aspectos. 
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2. BASES CONCEITUAIS 

 

2.1 MARKETING DE RELACIONAMENTO E O CRM 

McKenna (1992), afirma que o Marketing de Relacionamento significa construir 

e sustentar a infraestrutura dos relacionamentos de clientes. Isto visa dizer que a 

maneira como as empresas se organizam e buscam gerar valor para os clientes é a 

base para a continuidade do negócio, o alicerce das construções coorporativas. 

Em outras palavras o Marketing de Relacionamento é uma ferramenta 

contemporânea e moderna que se baseia na profusão das relações interpessoais. 

Para entender melhor basta se pensar na quantidade de clubes que atualmente, e na 

maneira que estas plataformas procuram manter o contato permanente.  

O objeto não é apenas o contato simples e constante, mas gerar 

interdependência, provocando a fidelidade, intimamente ligada também à qualidade 

do serviço e ou produto, o que torna perene a relação dos clientes mais importantes, 

chamados de clientes de alto valor (HVC - High Value Customer) (MCKENNA, 1992). 

Segundo Tavares (2006), a identidade do produto atrelado a uma marca implica 

na criação de uma relação afetiva com o consumidor. E este interesse pode ser 

verificado através da construção de marcas e produtos com ciclo de vida ainda em 

crescimento no século XXI. Na mesma linha, McCracken (1992) afirma que: 

É evidente que o consumo possui uma imensa importância ideológica e 
prática no mundo em que vivemos. É um fenômeno que atravessa a cena 
contemporânea de forma inapelável, ocupando, por sua presença constante, 
um lugar central como estruturador de valores que regulam relações sociais, 
constroem identidades e definem mapas culturais. Também, como é próprio 
de fenômenos deste porte, demanda, interpretações, reflexões e teorias 
(MCKENNA, 1992, p. 01). 

Neste contexto, o que é valor e satisfação para o cliente e como as empresas 

podem proporcioná-los? Como conquistar a fidelidade, atrair e reter clientes? O que é 

valor para um cliente e como as relações podem perdurar ao longo do tempo? Como 

podemos cultivar relacionamentos e criar uma conexão forte com eles, em especial 

os clientes que geram maior valor para as companhias, HVC? São perguntas que hoje 

desafiam o modelo das organizações entender e encontrar as respostas a elas poderá 

ser o maior diferencial competitivo da atualidade. 
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2.1.1 Marketing e sua evolução 

O Marketing surge na administração no século XX, após o período da segunda 

guerra e a evolução dos consumidores em suas exigências, foi um período de 

crescimento de ofertas, mudança dos processos de produção e da criação de novos 

mercados gerando a necessidade se entender os indivíduos, seus desejos e como 

satisfazê-los conforme afirmam Kotler e Keller (2012), marketing é a entrega de 

satisfação para o cliente em forma de benefício. 

Durante o desenvolvimento e as mudanças da sociedade pós-guerra e sua 

evolução, abertura dos sistemas políticos, fim da guerra fria, expansão da internet e 

globalização, o Marketing inicia um caminho para tomar proporções maiores deixando 

de ser um departamento com finalidade primária de criar demanda para obtenção de 

lucro e assumindo papel determinante na continuidade do negócio, transferindo seu 

papel principal para entender os clientes. Ainda dentro do pensamento de Kotler e 

Keller (2012) complementam: 

O marketing é a função dentro de uma empresa que identifica as 
necessidades e os desejos do consumidor, determina quais os mercados-
alvo que a organização pode servir melhor e planeja produtos, serviços e 
programas adequados a esses mercados. No entanto, o marketing é muito 
mais do uma função isolada – é uma filosofia que orienta toda a organização. 
A meta do marketing é satisfazer o cliente de forma lucrativa, criando reação 
de valor com clientes importantes (KOTLER; KELLER, 2012, p. 35). 

O movimento dos clientes em seus comportamentos passou a ser importante 

matéria de estudo e vigilância do Marketing, as mudanças no modo de vida e o novo 

macro ambiente impulsionaram o nascimento de novas propostas e queda dos 

modelos tradicionais, evoluindo para uma nova forma de interação com o consumidor 

através da manutenção e sua fidelidade.  

Assim, o Marketing inicia um processo de transformação do modelo antigo, 

caracterizado por ser uma área apenas emitente de leads dos negócios para se tornar 

receptora e direcionada pelos clientes. Sua primeira definição, segundo American 

Marketing Association, em 1960, marketing é uma performance das atividades de 

negócios que direciona o fluxo de bens e serviços do produtor para o consumidor ou 

usuário, comprova a evolução do pensamento de Kotler na década na 90 (KOTLER, 

2003). 

Sem dúvida, o Marketing deixou de ser (performance das atividades) e começou 

uma nova trajetória, estabelecendo o novo Marketing de Relacionamento. 
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2.1.2 Marketing de relacionamento e CRM 

Os clientes são a razão de qualquer atividade econômica sem qual não haveriam 

motivos para uma organização apresentar o seu produto ou serviço. Para fazer 

sentido a criação de uma empresa é necessário que ela seja lucrativa e o lucro não 

existe sem clientes, por isso é muito importante a arte de saber se relacionar com seu 

público consumidor, pois a manutenção dos clientes satisfeitos gera novos negócios 

e torna o processo de venda cíclico, reduz custos com captação e recuperação de 

clientes perdidos.  

Vai mais além, pois com o surgimento do Marketing de Relacionamento e a 

evolução das relações empresa-consumidor e empresa-empresa, quando bem 

aplicado, suas ferramentas tem o poder de fidelizá-los e os transformam em 

promotores defensores da marca (produto ou serviço) por que gera valor para ambos, 

neste sentido cria-se o conceito de Clientes de Alto Valor ou também conhecido do 

inglês HVC (High Value Customer) (KOTHARY, 2019). 

Para Kothary (2019), em um mercado onde as empresas têm forte 

relacionamento com seus clientes e as barreiras de mudança já estejam devidamente 

estabelecidas, será muito difícil para um novo concorrente tentar roubar os melhores 

clientes, pois estes terão que reinventar a relação com o novo fornecedor.  

Este pensamento traz à tona reflexões sobre o pensamento de Porter e as cinco 

forças competitivas, permitindo um novo olhar para as relações entre fornecedores e 

clientes que não mais a força que cada um queria exercer sobre o outro, mas um 

conceito envolvendo parceria e longevidade entre as partes, afastando o poder dos 

concorrentes e anulando as ameaças de novos entrantes ou produtos substitutos. 

 

Figura 1: Interdependência do marketing de relacionamento 
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Fonte: Elaborado pelos autores, baseado no estudo da Interglobe Technologies. 

 

A evolução das empresas caminha na direção de como elas se relacionam com 

seus clientes e não apenas, e tão somente, como se diferenciam dos seus 

concorrentes como em décadas passadas onde a sobrevivência dependia de sua 

diferenciação e gastava-se grande parte de seu tempo e dinheiro criando produtos e 

estratégias para isto, hoje o relacionamento é o grande valor que se sustenta a longo 

prazo pois os produtos e serviços estão cada vez mais similares e se tornaram 

commodities.  

A velocidade da informação transformou a competição pelo mercado em um 

grande plágio, empresas passaram a reproduzir cada vez mais as estratégias dos 

seus concorrentes restando as instituições, visando a sua perenidade, criar um novo 

elemento diferenciador chamado “relacionamento” Drucker (2010) elegeu regras 

fundamentais para utilização do marketing de relacionamento na busca por vantagem 

competitiva:  

1. O relacionamento com o cliente é de responsabilidade da empresa; 

2. Qualquer reclamação ou conflito por parte do cliente é provocado por uma 
falha empresarial; 

Perenidade

Relacionamento

Valor para o 
Cliente

Fidelidade

Vantagem 
Competitiva



23 
 

 
 

3. A empresa deve pergunta-se constantemente o que pode ser feito para 
facilitar e melhorar a vida de seus clientes (DRUCKER, 2010, p. 25). 

Kanan (2011) utiliza os elementos de Drucker para criar uma relação que 

enfatiza aspectos relevantes do relacionamento com os clientes: 1) conhecê-los 

profundamente; 2) torná-los conhecidos por todos os funcionários da empresa e; 3) 

transformá-los em sócio de um clube exclusivo. 

O Marketing de relacionamento está tomando novas proporções saindo de uma 

era onde a atuação era feita em massa, para um novo momento de atuação em 

nichos. Cada vez mais os clientes buscam tratativas diferenciadas e customizadas 

que exigem das empresas um olhar para seu consumidor como indivíduos e não mais 

como grupos, respeitando sua singularidade e adaptando seus modelos para atender 

suas necessidades especificas.  

“Já não faz sentido econômico enviar uma mensagem publicitária para muitos 

na esperança de convencer os poucos.” A mensagem de Lawrence (2012, p. 59) 

evidencia muito este momento onde temos a ruptura do modelo antigo, de atenção a 

população como “massa” para um modelo onde é necessária uma atuação mais 

subjetiva com os clientes, customizando atendimento. 

 

2.1.3 Características do marketing de relacionamento e CRM 

O Marketing de relacionamento possui características bem presentes nos dias 

atuais, principalmente com a era da informação, em geral se utilizam de sistemas de 

respostas e mídias sociais, é mercado essencialmente por: 1) interatividade, iniciada 

pelo cliente por diversos tipos de canais, e-mails, SACs, redes sociais, sistemas, 

aplicativos, entre outros; 2) pertencimento, grupos, clubes e outros meios 

desenvolvidos e; 3) customização, ações personalizadas e distintas para cada público 

(LOPES, 2014). 

Também são características do Marketing de Relacionamento, boa 

comunicação, ambiente agradável e no tempo do cliente, receptividade, mudança do 

mindset do cliente que não busca mais o consumo, mas a experiência, bem como 

transformam os produtos ou serviços em causas (WARC, 2019). 
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2.1.4 Análise Antropológica Cultural e a Evolução do Consumidor 

A evolução na maneira como as pessoas se relacionam é um grande marco da 

nossa civilização, o principio das relações comerciais existe desde a Grécia Antiga, 

mas o marketing de relacionamento passou a ser uma ferramenta fundamental nas 

organizações apenas na última década, isto devido a uma série de fatores, mas 

principalmente pela revolução tecnológica que mudou completamente as relações de 

interdependência entre fornecedores e clientes e na forma como interagem e se 

comunicam. Se analisarmos o cenário mundial em uma linha de tempo partindo do 

início das grandes navegações até os dias atuais, observou-se na história marcos que 

regem e direcionam o comportamento das pessoas:  

 

Quadro 1: Marcos históricos da evolução do consumidor 

Marco histórico Mudança na relação 

Período das Navegações Relações com o desconhecido. 

Feudalismo Servidão 

Revolução industrial Criação do consumo de massa 

Segunda Guerra Mundial Evolução Tecnológica (era dos produtos) 

Guerra Fria Bipolarização do mundo 

Internet Revolução Tecnológica, Globalização 

(era dos serviços) 

Dias atuais Informação, Ética, Diversidade, 

Conectividade (era da nuvem) 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)  

 

É certo dizer que o início deste relacionamento, nos primórdios, partiu de uma 

relação de poder onde havia o domínio de um sobre o outro e a comunicação entre 

as partes se dava apenas pelo exercício da força do forte sobre o mais fraco. Karl 

Marx (1845) descreve que os filósofos haviam interpretado o mundo de várias 

maneiras, cabe agora transformá-lo.  

A transformação, conforme cita Marx, toma grande aceleração após 2ª Guerra 

Mundial, onde surge a necessidade de reconstrução puxando uma evolução 



25 
 

 
 

tecnológica de produtos, o Japão destruído inicia este movimento copiando 

tecnologias das grandes potências industriais (Estados Unidos e Inglaterra), mas 

criando modelos de produção diferentes como o Toyotismo (1948) e suas filosofias 

como Just in Time, Lean, 5s, Kanban, Ishikawa, Kaizen (MASIERO, 1994). 

Esta nova maneira de se organizar e produzir permitiu uma produção em escala 

maior com redução de custos que impactou fortemente na maneira que vendíamos e 

consumimos, cria-se assim uma disruptura nos modelos produtivos com a nova 

exigência do mercado consumidor; preço (ARAUJO; OLIVEIRA; SILVA, 2013). 

Os anos seguintes, após o fim da Guerra Fria (1989), são marcados pela 

globalização, apoiada pela evolução e disseminação da internet, o consumidor 

começa a exercer um domínio maior sobre as empresas e a concorrência ultrapassa 

as fronteiras da geografia, o conceito de Geomarketing criado em 1950 toma força no 

início do ano 2000.  

O comportamento do consumidor agora não está mais empiricamente voltado a 

suas experiências pessoais mas ligados em uma “rede mundial” de relacionamentos 

que impulsiona e norteia seu modo de vida, inicia-se uma nova forma de consumo 

com a mudança cultural nos hábitos das pessoas baseada no relacionamento. 

A construção de uma proposta de valor para o consumidor nos dias atuais vai 

além do fator preço do produto, embora esta variável ainda seja crucial na tomada de 

decisão, o cliente contemporâneo busca interação com as instituições, relação 

duradoura e fidelidade mútua, também como parte da mudança de comportamento da 

nova geração, estão mais atentos a ética e compliance, questões ambientais, redução 

da poluição, saúde e lazer, por isso, as organizações precisam se adequar 

rapidamente a este novo modelo por que existe um valor tácito por trás e na tomada 

de decisão do cliente. 

Drucker (1962, p. 55) afirmou que “o consumidor julga estar adquirindo, aquilo 

que ele considera como “valor” - é o que é decisivo, é o que determina o que é um 

negócio, o que ele produz, e se progredirá.” 

Esta visão holística de Drucker na década de 60 reflete perfeitamente o momento 

que vivemos, o valor de um produto hoje está além do que ele efetivamente representa 

ou da necessidade de consumo que existe por trás dele, o consumidor está 

considerando outras variáveis na tomada de decisão, e não apenas o custo, um 
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exemplo para embasar esta mudança de comportamento é o mercado de exportação 

de frutas para Europa, dois grandes fornecedores são Peru e Brasil. 

As principais exigências dos distribuidores europeus (além do preço e qualidade, 

obviamente), são certificados da quantidade do uso de agrotóxicos e fertilizantes e 

garantia do “não uso” de mão-de-obra infantil nas lavouras, recentemente estão 

exigindo das fazendas de Juazeiro/BA e Petrolina/PE (no caso do Brasil) a fornecer 

selos (QR code) que garantam estas condições e onde o consumidor final possa 

verificar a origem do produto. 

 

Quadro 2: Antropologia - Características e comportamentos 

Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em Jaime Junior (2001). 

 

Entender as transformações do cliente-indivíduo do futuro, suas inclinações, 

características comportamentais, culturais será um grande desafio para definir um 

plano de ação do marketing de relacionamento para os clientes HVC – High Value 

Customer.  

 

2.2 HIGH VALUE CUSTOMER – ESTRATÉGIAS E FERRAMENTAS 

De maneira global, quando pensado em impacto na satisfação do cliente, 

algumas tendências iniciais podem ser apontadas. 

Um estudo realizado por Barakat (2009) sugere que a satisfação dos clientes é 

negativamente afetada conforme a severidade de uma situação indesejável que estes 

atravessam, independente se esta situação é de controle ou não da empresa 

prestadora do serviço, ou seja, independentemente de sua natureza. Porém, é 

Período Até Século X Século XVIII e XIX Século XX Século XXI Século XXI (década XX)

Relações Escambo Comprador Comprador-Consumidor Consumidor-Cliente Cliente-Individuo

Cerne Escravidão Autoritarismo 5 Forças de Porter Relacionamento Ética

Feudalismo 1a Revolução Industrial 3a Revolução Industrial 4a Revolução Industrial

Relações servo-contratuais Relações trabalhistas Segunda Guerra Mundial Questões Sociais

Consumo escambo Produção em Escala Expansão do capitalismo Diversidade

Produção artesanal Surgimento do Consumo Movimentos Sindicais Meio ambiente

2a Revolução Industrial Internet Transformação digital

Crescimento do Consumo Globalização Auto-Expressão

Participação da mulher Empoderamento Feminino

C
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compreendido que a atitude da empresa frente a esta situação, é que vem a mudar a 

emoção sentida pelos clientes naquele momento, diminuindo os impactos negativos 

na imagem da organização. 

Sendo assim, as empresas podem informar melhor seus passageiros os 
casos em que as falhas estão fora do seu controle, como forma de evitar que 
eles sintam-se ofendidos, com raiva, desapontados, angustiados, frustrados 
e irritados. Outro ponto interessante é que tais emoções podem estar 
relacionadas a sentimentos momentâneos que não afetam a satisfação com 
as companhias (...) (BARAKAT, 2009, p. 177).  

Essa tese relembra a importância do “como” versus “o que” quando uma situação 

envolve pessoas. O estudo elaborado ainda demonstra a importância do papel dos 

funcionários na recuperação de um serviço. Resultado este que colabora com a tese 

apresentada por Gibbs, Slevitch e Washbum (2017) a qual demonstra que 

desconsiderando fatores como: preço e lealdade junto a uma marca, o principal ponto 

para sobrevivência e competitividade de uma empresa é a entrega de um 

serviço/produto de qualidade ao cliente, ao qual aponta aos impactos positivos de um 

programa robusto de treinamento aos funcionários. 

Wang, Shu-li, Hsu, Tsen (2011) também concluíram que uma avaliação de 

qualidade deve incluir: prover o que de fato foi ofertado, treinamento profissional da 

“linha de frente” e acuracidade das opções apresentadas. 

Neste campo, a comunicação tem papel fundamental sobretudo em 3 momentos, 

onde a curacidade e qualidade destas são fatores decisivos: informação previa, no ato 

e informação no caso de ocorrer uma contingência/falha. O primeiro fator pode 

claramente mudar a intenção de um potencial consumidor em considerar a empresa 

para realização de negócios, já o segundo é a transcrição completa da imagem que 

ficará da empresa/serviço/produto aos olhos do cliente. 

O último caso é o que requer mais atenção e preparo dos profissionais, devido 

a sua complexidade, uma vez que, por mais que existam protocolos existentes, as 

contingências sempre possuirão uma característica própria variável. Somente uma 

equipe altamente treinada, conseguirá passar todas as informações, adequar 

protocolos e suportar adequadamente os seus clientes, sem degradar a imagem da 

empresa. 
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2.2.1 A diferenciação requer esforço 

Porém, em um cenário de alta competitividade e constante mudança 

comportamental se faz necessário uma análise mais profunda para conhecer em mais 

detalhes os principais anseios dos clientes, fins determinar o correto público alvo da 

empresa.  

A capacidade de oferecer produtos que respondessem às necessidades 
específicas de um dado grupo de clientes passou a ser um fator crítico para 
o sucesso e a diferenciação de produtos transformou-se em estratégia 
competitiva. As empresas descobriram que os gostos e as preferências dos 
clientes podem ser condicionados e que novos gostos e preferências podem 
ser criados através de propaganda e promoção habilidosas. Em 
consequência disso, a diferenciação de mercado (ou de imagem) passou a 
ser outra estratégia competitiva (FERREIRA, 2010). 

Kotler (2003) defendia que satisfazer a expectativa de um cliente é reconhecer 

as suas necessidades e desejos. Pritscher e Feyen (2013) analisaram que a estratégia 

de criação de programas de fidelidade possuem um papel valioso não somente na 

retenção de clientes, mas também pela possibilidade de analisar as principais 

preferências e rotinas destes, a partir da análise de seu respectivo banco de dados, 

permitindo então visualizar potenciais high value customers e poder lhes fornecer um 

serviço ou benefício diferenciado.  

Esta valiosa ferramenta somente fornece informação de parte dos potenciais 

clientes a serem analisados por uma determinada organização, o qual pode ser 

complementado, por exemplo, com pesquisas de satisfação direcionadas a todo 

público.  

O valor é aquilo que os compradores estão dispostos a pagar, e o valor 
superior provém da oferta de preços mais baixos do que os da concorrência 
por benefícios equivalentes ou do fornecimento de benefícios singulares que 
mais do que compensam um preço mais alto (PORTER, 1989, p. 2). 

Porém, importante salientar que estes potencias clientes irão dividir dados 

pessoais, caso exista uma proposta de valor clara, e deixarão de realizar este, caso 

venha-se a utilizar esta informação de uma maneira que não seja transparente ou 

vantajoso.  

 

2.2.2 Encontrando o foco 

Boetsch, Bieger e Wittmer (2011) realizaram uma análise, em um determinado 

grupo de clientes para compreender o critério de escolha durante uma compra. O 
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quesito chamado como “elementos de serviço” foi palco de entendimento distinto, 

conforme a segmentação de classes.  

O estudo demonstrou que clientes de um serviço/produto de diferenciação/nicho, 

são menos sensíveis ao quesito preço. Já o segmento de classe subsequente 

demonstrou no estudo uma diferença conforme a localidade geográfica do público, 

variando entre preço versus apreço pela “marca”. 

A produção orientada para as necessidades do consumidor não é suficiente 
para garantir o sucesso da empresa, o monitoramento da concorrência e das 
novas tecnologias é de fundamental importância para que a empresa possa 
identificar as ameaças e antecipar oportunidades que lhe permitam 
conquistar uma posição competitiva favorável (FERREIRA, 2010, p. 23). 

De acordo com Tirenni (2007), geralmente o valor de um cliente é comumente 

determinado pelo ranking em um determinado programa de fidelidade. Porém, os 

rankings mais altos não necessariamente significam maior rentabilidade ou lealdade.  

Greenberg (2006) aborda sobre a larga quantidade de dados necessária para 

distinguir clientes que lhe trazem rentabilidade distinta. Em particular, abordando que 

a diferença entre o grupo de clientes mais rentável, e o subsequente, tende a ser 

pequenas em termos de preferências, atributos, satisfação, dentre outros.  

Ou seja, colaborando com as demais ideias apresentadas neste, de que há de 

se ser específico, para efetivamente ter resultados sobre os dados. O autor ainda 

aborda a tese de se explorar números da casa de 30 a 40 áreas de interesse, para 

então ser capaz de obter cerca de 10% de resultados de diferenciação.  

Estudar como os seus potenciais clientes pontual os seus concorrentes, sob a 

ótica dos mesmos atributos, também é compreender a vulnerabilidade de uma 

empresa quanto a perda destes. 

How do your attribute scores line up with your competitors’? Does the 
competition beat you on price? At the same time, are your high-value 
customers less sensitive to price? If that’s the case, you can rule out price as 
a causal factor in high-value customer retention (GREENBERG, 2006, p. 59). 

 

2.2.3 Buscando a estratégia – High Value Customer no futuro 

Maynes e Rawson (2016) enaltecem que a mudança em uma experiência do 

cliente requer investimentos e o retorno não será imediato.Segundo estes, a 

transformação da experiência passará por questões como políticas de negócio, 
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prioridades organizacionais e como investir em inovação. Para se avançar, a empresa 

precisa ter claramente os pontos de detração que gerariam valor e seguir 

continuamente o status destes. 

Compreender os pontos que efetivamente impactam o cliente alvo é gerar um 

foco de trabalho à organização.  

Look at the trend to take a forward-looking view. Successful customer-
experience programs look forward, not backward, in assessing the link to 
value. Building a business case solely on backward loyalty data may 
overinflate the economics in ways that bias investment decisions (MAYNES; 
RAWSON, 2016, p. 23). 

A partir deste, priorizar as iniciativas e oportunidades sob a ótica do cliente é 

potencializar o tempo de retorno de um investimento. Ao criar um modelo que identifica 

o que é relevante ao grupo de clientes alvo, será possível à organização uma melhor 

estratégia de comparação ao mercado, além de acompanhar o status de lealdade e 

atração. Maynes e Rawson (2016) também apontam a importância de se analisar a 

estabilidade da operação do negócio, sob os aspectos mais relevantes a estes 

potenciais clientes, de forma a gerar planos de ação para mitigar os riscos.  

Em adição, tão importante quanto eliminar os aspectos vulneráveis de sua 

organização, sob a ótica do High value Customer é identificar áreas em que a empresa 

pode se diferenciar dos competidores, uma vez as expectativas dos clientes serem 

mutáveis. Neste o estudo se exemplificou sobre o crescimento em relação a serviços 

digitais nos últimos anos, sendo crucial o investimento neste quesito como vantagem 

competitiva ou para garantir a sobrevivência de um negócio, a depender do 

protagonismo da organização. 

Voice-of-customer analysis can provide a starting list of disruptive ideas. How 
else can you decide where to innovate? First, focus innovation resources 
either on important customer-experience journeys where you have a large gap 
against competitors or on reasonably important journeys where the gap is 
narrow or unclear (MAYNES; RAWSON, 2016, p. 21). 

Por último, verificar os dados operacionais de uma empresa, buscando 

oportunidades de inovação digital, pode ser uma outra ferramenta poderosa para 

melhorar a percepção do cliente. 

 

2.3 SEGMENTAÇÃO DE CLIENTES E A CONSTRUÇÃO DE VANTAGEM 

COMPETITIVA 
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2.3.1 Segmento de Mercado 

Para Morgan (2014), mercado é:  

(...) qualquer indivíduo, grupo de indivíduos ou organizações que queiram, 
estejam habilitados ou sejam capazes de adquirir o produto de uma empresa. 
Cada uma das divisões do mercado, ou segmentos de mercado, que uma 
empresa seleciona para atingir com seus esforços de marketing é um 
mercado-alvo seu. 

Em tempos de Revolução Industrial, início da produção em larga escala, até a 

primeira metade do século passado, as empresas não se preocupavam em atender e 

entender as necessidades e vontades dos clientes, tratava-se o mercado como algo 

uniforme e massificado. 

Com a globalização e soluções tecnológicas mais acessíveis, a concorrência 

acirrada e para ter vantagem competitiva este olhar precisou mudar. As empresas 

passaram a tratar o cliente como indivíduo e entenderam que precisavam transformar 

o modo de se comunicar com ele. 

No mundo dos negócios, cada vez mais aquela máxima de que não 
“conseguimos atender com excelência a todos os públicos” se faz presente. 
A lógica do “tamanho único”, ou como diz o americano do one size fits all, não 
faz mais sentido em um contexto que se caracteriza por clientes que anseiam 
serem tratados como indivíduos. Migramos do ambiente massificado, onde 
as empresas davam as cartas, fazendo com que os clientes se adaptassem 
a suas ofertas (lembre-se da célebre frase de Henry Ford: Todos podem 
comprar um carro desde que ele seja preto) para um cenário onde são as 
empresas que devem adaptar suas ofertas para atender a seus clientes. 
(MAGALDI, 2019, p. 55) 

Kotler e Keller (2006, p. 234), explicam que o “marketing de massa cria um 

mercado potencial maior, o que gera custos mais baixos, que por sua vez geram 

preços mais baixos ou margens mais altas” e o considera o ponto de partida para 

qualquer discussão sobre segmentação, mas muitos estudiosos já chegaram à 

conclusão que esta abordagem está com os dias contatos, haja vista que muitas 

empresas estão direcionando seu olhar para o micromarketing. 

Quando as empresas passam da padronização das ofertas à personalização, 

aproximam-se do conceito de marketing que é a obtenção de resultados através da 

satisfação das necessidades e desejos dos consumidores (TOMANARI, 2003). Além 

do mais, as empresas começaram a enxergar que aquele único produto não poderia 

servir a todo o mercado (SÁ, 2010). Nem todos gostam das mesmas coisas como: 

carro, comida, estilo de roupa, etc. Os consumidores são muitos, dispersos 
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geograficamente; têm hábitos de compra variados, gostos distintos e variam em suas 

necessidades, desejos e preferências.  

No meio acadêmico, tem-se como ponto de partida o artigo de Smith (1956). 

Segundo ele, a segmentação consiste em se ver um mercado heterogêneo, com 

determinada quantidade de mercados homogêneos menores, em resposta a diversas 

preferências de produtos entre importantes segmentos de mercados. Baseia-se no 

desdobramento do lado da demanda e representa ajuste refinado do produto e do 

esforço de marketing às exigências do consumidor. 

Para Churchill (2018, p. 204), segmentação de mercado é um processo de 

“dividir um mercado em grupos de compradores potenciais que tenham semelhantes 

necessidades e desejos, percepções de valores ou comportamento de compra”. Kotler 

(2003), define segmentação de mercado como o processo de se identificar grupos de 

compradores com diferentes desejos ou necessidades de compras. 

David Jbber (2019), conceitua como a “identificação de indivíduos ou 

organizações com características semelhantes que têm implicação significativa para 

a determinação de uma estratégia de marketing. ” 

Segmentar o mercado possibilita definir o posicionamento dos segmentos em 

questão, e por meio de estratégias e táticas de atuação trabalhar mais efetivamente 

junto aos clientes. Seguindo esta linha Kotler e Keller ( 2012, p. 23), complementam, 

afirmando que as empresas são mais bem-sucedidas quando escolhem seu mercado-

alvo cuidadosamente e preparam programas de Marketing sobre medida para ele. 

Por esta razão, estudos que visam conhecer mais os consumidores são sempre 

necessários e toda empresa deve realizar. Richers (1996) afirma que todos os 

mercados podem ser segmentados, desde que a empresa se disponha a fabricar 

produtos para eles. 

Segmente - não importa se grande ou pequeno. Se for pequeno segmente 
para se concentrar; se for grande, segmente para poder atender melhor cada 
faixa de mercado. (...) A questão não é se você pode ou não segmentar, em 
função do seu tamanho. Você sempre pode segmentar. A questão é se vale 
a pena. E isto depende não só do tamanho do seu mercado e dos seus 
segmentos, como também da facilidade de atingi-los separadamente e do seu 
estilo administrativo pessoal (RITTNER; MALTA et al., 2019). 

Para Gibbs (2017), assim como para vários outros estudiosos, três são os 

requisitos para que se possa segmentar um mercado: 
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1. Mensurabilidade/Identificabilidade - que o tamanho e o poder de compra 
dos segmentos possam ser medidos / cada segmento possa ser identificável, 
de modo que o profissional de marketing possa saber quem é o cliente e quais 
a suas necessidades, desejos e recursos. 

2. Acessibilidade - que os segmentos possam ser alcançados e servidos sem 
desperdícios de recursos. Ou seja, deve haver a possibilidade de discriminar 
os segmentos pelos hábitos de mídias, pela demografia, etc. de modo que o 
profissional de marketing determine a forma de anunciar e distribuir o produto. 

3. Substancialidade - que os segmentos sejam grandes e/ou suficientemente 
lucrativos para desenvolver esforços de marketing (GIBBS; SLEVITCH; 
WASHBURN, 2017).  

 

2.3.2  Processos e Bases de segmentação de mercado 

Segundo Baker (2009, p. 176), a segmentação pode ter sua abordagem 

caracterizada como “objetiva (que pode ser medida sem ambiguidade e pode ser 

obtida de registro de transações) e subjetiva (que precisa ser medida com os próprios 

entrevistados e frequentemente são ‘contructos mentais’ tais como atitudes e 

intenções). 

A segmentação de mercado emergiu a partir das duas últimas décadas do 
conceito central de pesquisa de consumo. E por esta razão a segmentação é 
frequentemente definida como uma técnica de pesquisa, como um tipo de 
levantamento, ou um método de análise de dados, pois tem sido o ponto focal 
do maior progresso na tecnologia de pesquisa, sobretudo na análise de 
multivariância (COSTA, 2018, p. 89). 

Em outras palavras, Folharine e Farias (2019), explicam que “segmentar o 

público alvo pode ser feito através de pesquisas de fonte primária (de cunho 

demográfico ou psicográfico), através de pesquisas de fonte secundária (institutos) 

ou, simplesmente, através de matrizes com informações provenientes do 

conhecimento e do acompanhamento dos funcionários responsáveis, que 

normalmente serão os diretores e aqueles que assumem os cargos de maior 

hierarquia dentro do marketing da empresa”. 

Richers (1991, p. 22), enfatiza que empresa deve enfocar suas opções de 

segmentação sob quatro ângulos distintos: o do setor, que é problema de 

concorrência; o dos segmentos, que é problema de oportunidade; o dos produtos, que 

é problema de adaptação; o de distribuição e comunicação, que é problema de 

escolha. As duas últimas coloca-se em primeiro plano e devem ser consideradas as 

primeiras, haja vista sua condição de manipulação. 

Os profissionais de marketing identificam os segmentos de mercado aplicando 

técnicas sucessivas para desdobrá-lo. Antes de qualquer coisa, as empresas 
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analisam as oportunidades de marketing, para depois selecionar seu mercado-alvo e 

finalmente desenvolver estratégias para atender as necessidades tanto do público-

alvo quanto da empresa. 

Conforme Kotler (2003, p. 98), “para cada mercado escolhido, a empresa 

desenvolve uma oferta como possuidora de algum benefício fundamental. ” O 

processo de segmentação é detalhado por ele conforme abaixo (Figura 2). 

Definir os mercados a serem segmentados: estágios de decisões relacionadas 

a produto, preço, administração de canal e comunicação integrada de marketing; 

Identificar e aplicar variáveis de segmentação: agrupamento de pessoas do 

mercado consumidor com base na segmentação demográfica, geodemográfica, 

psicográfica e comportamental; Avaliar os segmentos: avaliação dos diferentes 

segmentos frente a dois fatores – a atratividade global do segmento e os objetivos e 

recursos da empresa; 

Selecionar os segmentos: avaliar os segmentos identificando aqueles que 

possuem os clientes potenciais e motivando-os ao consumo. Sá (2010), coloca de 

forma semelhante o processo de seleção do mercado alvo. 

Depois que os mercados-alvo foram selecionados e entendidos plenamente, 
o composto de marketing que melhor se ajustar ao alvo pode ser 
desenvolvido. A estratégia de posicionamento do produto é fundamental para 
desenvolver o composto de marketing adequado. Criar e sustentar uma 
imagem forte, clara e consistente do produto para o consumidor em 
comparação com as de seus concorrentes é fundamental para diferenciar, 
que é essencial para desenvolver uma imagem de marca que leve à 
fidelidade do cliente (SÁ, 2010, p. 209). 

 

Figura 2: Processo de Segmentação de Mercado 
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Fonte: Adaptado de Nickles e Wood (2004, p. 44). 

 

As bases para segmentar o mercado diferem da sua natureza, podendo ser de 

consumo (clientes) ou industrial (empresarial). Nosso interesse de estudo é a primeira 

cujas variáveis detalharemos a seguir conforme definição dada por Kotler e Keller 

(2012, p. 244). 

1. Segmentação geográfica: Os mercados são separados geograficamente 
em diferentes regiões como bairros, cidades, estados e países. As empresas 
precisam delimitar o campo de atuação por não conseguir atender a todos os 
segmentos de mercado. Assim, as empresas podem desenvolver programas 
de marketing específicos para suprir as necessidades e os desejos de grupos 
de consumidores locais, em áreas de comércio, bairros e etc. 

2. Segmentação demográfica: O mercado é segmentado considerando as 
variáveis básicas como sexo, renda, idade, tamanho da família, religião, 
classe social, ocupação, entre outros. Essas variáveis apresentam uma 
grande importância porque as preferências por marcas e produtos, os desejos 
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e necessidades dos consumidores de modo geral, estão ligados a variáveis 
demográficas. 

3. Segmentação psicográfica: É caracterizada pelo uso da psicologia e de 
dados demográficos para compreender melhor seus consumidores. Na 
segmentação psicográfica os consumidores precisam ser divididos em vários 
grupos com base em estilos de vida, traços psicológicos e de personalidade 
ou valores. Pessoas cujo o grupo é o mesmo podem apresentar perfis 
psicográficos diferentes. 

4. Segmentação comportamental: Os consumidores são separados em 
grupos de acordo com seus conhecimentos, atitude, uso e resposta a um 
produto. Para alguns profissionais de marketing creem que a utilização das 
variáveis comportamentais – ocasião, status de fidelidade, benefícios, índice 
de utilização e atitudes em relação ao produto – é a melhor maneira de se 
iniciar a construção de segmentos de mercado (KOTLER; KELLER, 2012, p. 
244). 

 

Quadro 3: Variáveis citadas para um processo de segmentação 

Geográfica 

 Região (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul) 

 Estados (SP, RS, PA) e seus tamanhos 

 Municípios (os 5.500 municípios, tamanho e localização) 

 Cidade ou Metragem 

 Densidade / concentração Geográfica e populacional (%urbana, suburbana, rural) 

 Clima (índice de precipitação, chuvas, etc) 

 Limites políticos 

 Área comercial 

 Localização 

 Transporte e acesso 

 Topografia, tráfego 

 Centro de Compras 

Demográfica 

 Idade (abaixo de 6, 6-11...) 

 Sexo (feminino, masculino) 

 Tamanho da Família (1-2, 3-4, 5+) 

 Ciclo de vida da família (jovem solteiro, jovem caso sem criança) 

 Geração (baby boomers, geração y, geração x) 

 Número de Dependentes 

 Estado civil ou estado familiar (solteiro, casado, viúvo)  

 Raça 

 Nacionalidade 

 Religião 

Psicográficas 

 Estilo de vida (realizadores, crédulos, lutadores) expectativa de vida, uso do tempo, uso do 
dinheiro, amizades e relações sociais. 

 Personalidade (social, autoritário, ambicioso, compulsivo) – bases culturais, atitudes e 
valores, liderança. 

 Atitude 

 Atividades, interesses, opiniões 

 Valores 
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 Percepções 

Comportamento 

 Ocasião de compra (normal, ocasião especial) 

 Status de uso (não usuário, ex-usuário, usuário potencial, usuário pela primeira vez, 
usuário regular) 

 Grau de uso ou status do usuário (light user, médium user, heavy user) 

 Lealdade / Fidelidade (nenhuma, média, forte, completamente) 

 Modo de utilização 

 Razão de Compra (presente, reposição, festa) 

 Frequência de compra 

 Local de compra 

 Estágio de atenção para compra (desconhece, atendo/conhece, informado interessado, 
desejoso, com intenção de compra) 

 Atitude com relação ao produto (entusiasta, positiva, indiferente, negativa, hostil) 

Fonte: adaptado de Kotler (2012). 

 

2.3.3  Vantagem em segmentar o mercado 

Como já visto, para obter resultados satisfatórios, temos que saber qual o público 

queremos atingir. As mudanças no mercado nos últimos anos, nos ajudaram a mostrar 

que devemos atingir as pessoas certas e não o maior número de pessoas. 

A partir do momento em que se têm o mercado-alvo definido, já é possível 

perceber a vantagem competitiva dessa segmentação. As informações adquiridas, 

além de transmitirem as características específicas de cada público, podem também 

nos mostrar caminhos e estratégias para batermos nossos objetivos. Segundo Rittner 

(2019), com a segmentação de mercado, a empresa procura obter uma série de 

vantagens sinérgicas. Essas vantagens incluem: 

1. Domínio de tecnologia capaz de produzir bens preferidos por certas 
classes de compradores; 

2. Maior proximidade ao consumidor final; 

3. Possibilidade de oferecer bens e serviços a preços altamente 
competitivos; 

4. Disponibilidade de pontos de venda adequados a seus produtos ou 
serviços; 

5. Existência de veículos de publicidade que se dirijam direta e 
exclusivamente aos segmentos visados, etc. (RITTNER; MALTA et al., 2019, 
p. 29). 

Além disso, a relação entre marca e concorrente fica mais fácil de se 

compreender quando o mercado está segmentado, do que quando está em sua 

totalidade, como uma única peça. A empresa que segmenta seu mercado vai entender 
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as percepções que seu consumidor tem, tanto da sua marca como da concorrente, e 

esse fator será decisivo como diferencial competitivo para o marketing da empresa 

em toda sua abrangência, passando por promoção, formulação de preço, trabalho em 

ponto de venda, campanha publicitária, canais de distribuição e muito mais.   

Uma grande empresa não pode se fechar em seu planejamento inicial, ela 
deve ser flexível e estar aberta à todas as novas influências imprevistas que 
podem surgir, tanto positivas, quanto negativas, para, desta maneira, estar 
um passo à frente (FOLHARINI; FARIAS, 2012). 

Folharini e Farias (2012), em seu artigo nos alertam a outra oportunidade. 

Segundo eles: 

(...) a grande maioria das empresas que utiliza a segmentação de mercado, 
a utiliza como uma ferramenta para alcançar os objetivos em seu 
planejamento inicial. Contudo os resultados obtidos por esta segmentação, é 
possível moldar e adaptar estes objetivos, buscando outros caminhos através 
de oportunidades que venham a surgir (FOLHARINI; FARIAS, 2012). 

 

2.3.4 Construção de uma proposta de valor  

Mas afinal, o que são valores? Valores podem ser entendidos como referenciais 

que direcionam o comportamento humano, preditores de escolhas. Funcionam como 

bússolas, pólos condutores de práticas individuais. 

Geralmente, os valores são investigados sobre seu aspecto substantivo, ou seja, 

como o direcionamento que orienta um indivíduo e sobre o qual repousam seus 

padrões. 

Valores não somente transcendem objetos atitudes individuais, eles servem, 
sobretudo, como padrões de atitudes e comportamentos, para comparações 
e avaliações de outros e de si mesmo, e afinal, eles determinam a ordem de 
classificação dos modos de conduta e metas de vida (GREENBERG, 2006, 
p. 52). 

Nesse sentido, os valores podem ser entendidos como medidores utilizados para 

avaliação humana sobre suas próprias ações, sobre acontecimentos, e sobre outras 

pessoas. 

Sob o olhar da psicologia social, portanto, que teve Rudge, Reis et al. (2019) 

como precursor na análise empírica da suscetibilidade do comportamento humano 

com base em seus valores, estes seriam como crenças a guiar ações e julgamentos, 

respectivos a objetivos imediatos e estados finais de existência. De forma conclusiva: 

os valores seriam fortes referencias de comportamento.  
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Diante desta indubitável correlação entre os valores e sua interferência na 

conduta humana, a análise destes “padrões e tendências de comportamento” 

igualmente ocupa papel de destaque no universo do marketing. 

O marketing, por definição, se ocupa da identificação e da consequente 

satisfação das necessidades humanas e sociais. Em outras palavras, o marketing 

busca responder a indagação sobre o que leva um grupo de pessoas a preferir 

determinado produto ou serviço em detrimento de outros.  

Para as estratégias de marketing, os valores tendem a ser tradicionalmente 

considerados com base na relação custo-benefício. Trata-se de forma comparativa a 

totalidade dos benefícios proporcionados pelo produto ou serviço adquirido e os 

custos financeiros e emocionais despendidos quando desta aquisição pelo 

consumidor.  

Como indica Keller (2006) do ponto de vista primário, o valor pode ser 

considerado como uma combinação de qualidade, serviço e preço (qsp), denominada 

tríade do valor para o cliente.  

Valor não é o quanto custa para o consumidor, não é o quanto custa para a 
empresa produzir, o material usado na fabricação etc. Valor é a composição 
da razão entre os benefícios e os custos, trabalhando em um ponto intangível, 
a percepção do Valor pelo consumidor (KELLER, 2006, p. 59). 

Um exemplo. Em meados de 2018, foram livremente disponibilizadas pelas ruas 

de São Paulo 500 bicicletas amarelas, hoje já conhecidas e chamadas pelo sugestivo 

nome de “Yellow” (YELLOW, 2019). 

Ao custo de 1 real por 15 minutos de viagem, a startup que deriva dos fundadores 

do aplicativo de transporte 99, somados ao anterior presidente da Caloi, aposta em 

um novo “app” descomplicado e em bicicletas “dockless”, que podem ser livremente 

estacionadas pela cidade (hoje os usuários recebem instruções sobre como e onde 

deixar as bicicletas após uso). O objetivo são 100 mil bicicletas monitoradas por GPS 

mas espalhadas por centros urbanos para o ano de 2019. 

O ponto de partida seria propor uma alternativa ao caos da mobilidade urbana 

paulistana e naturalmente teve início em regiões da cidade em que já havia uma 

estrutura de ciclovia montada, além de grande fluxo de pessoas (BARBOSA, 2018). 

 Todavia, além de um transporte rápido, barato e fácil, quais seriam os demais 

valores ínsitos à Yellow e que poderiam explicar sua rápida multiplicação, que 
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inclusive já engloba patinetes, alcança outras cidades como Rio de Janeiro, 

Florianopolis, São José dos Campos e foca em mais onze grandes cidades latino-

americanas? 

Ou seja, o que um usuário da Yellow compra quando opta por este meio de 

transporte? Naturalmente, além de uma alternativa mais veloz à simplesmente se 

deslocar a pé (ou a estar aprisionado no trânsito) existem fatores como a utilização de 

um transporte não poluente, a aderência desta opção a um estilo de vida mais 

saudável, a redução de gastos principalmente para curtos trajetos, a um consumo 

mais consciente e neste caso compartilhado, a “importação” do estilo de vida de 

grandes centros na Europa e nos Estados Unidos, bem como a possibilidade de se 

utilizar uma bicicleta sem o dispêndio de recursos e de espaço para tal, dentre outros. 

Logo, pode-se concluir que os valores individuais que culminaram com a 

propagação da Yellow são bastante mais profundos do que o valor de 4 reais por hora 

de uso (YELLOW, 2019). Estes devem ser entendidos como um contexto à estratégia 

de atuação da companhia. São métricas e evidências às tendências de consumo. 

 

2.3.5 A construção de uma proposta de valor 

E não por outra razão, a proposta de valor de uma organização pode ser lida 

como o ponto de partida na relação entre esta e seus clientes. As empresas atendem 

a necessidades por meio da emissão de uma proposta de valor, um conjunto de 

benefícios capazes de satisfazer essas necessidades (KOTLER; KELLER, 2012). 

A proposta de valor, assim, seria a tradução dos benefícios que se pretende 

ofertar por meio de determinado produto ou serviço e que naturalmente devem 

dialogar com os valores da clientela que se busca capturar. É a compreensão de se 

aquilo que se oferece a um mercado consumidor efetivamente tem valor para quem 

se busca atingir. Visa, assim, a resolver um problema ou a satisfazer uma demanda. 

Qualquer estratégia vive ou morre com base em sua proposta de valores ao 
cliente. Há muitas tipologias relevantes na construção da proposta de valores 
porque há muitas maneiras de se conquistar consumidores. Todavia o tema 
central é sempre: qual é o centro de gravidade do seu approach? (KOTLER; 
KELLER, 2012, p. 62). 

As propostas de valor se baseiam em um conjunto de produtos e serviços que 

criam valor para um segmento de clientes (TSOUKATOS; RAND, 2006). 
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Retomando o exemplo da Yellow, se por um lado os valores intrínsecos aos 

clientes seriam respectivos a estilo de vida, sustentabilidade, consumo consciente, 

redução de custos, otimização de espaços, por outro lado, a proposta de valores da 

startup seria justamente uma alternativa à atual estrutura de mobilidade urbana que 

dialoga com estas diretrizes de consumo de seu público consumidor. Um outro 

exemplo poderia ser o da companhia aérea Ryanair, considerada a primeira e maior 

aérea lowcost da Europa, fundada na década de 1980 como uma empresa familiar 

(GOOGLE, 2019). 

Na década de 1990, após rápido crescimento mas perdas acumuladas a Ryanair 

passa por uma substancial reestruturação: ela reproduz o modelo de baixas tarifas da 

Southwest Airlines e é relançada como a primeira companhia aérea da Europa no 

modelo “low fares”, passando assim a competir por tarifas em todos os mercados com 

voos de grande frequência. Em aproximadamente 30 anos de existência, a companhia 

aérea migra de 5 mil para 130 milhões de passageiros transportados por ano 

(GOOGLE, 2019). 

Parte de seu segredo de sucesso, além de eficiência em áreas técnicas e 

operacionais diretamente relacionadas ao “core business”, está na assertiva de sua 

proposta de valor. Em uma busca online pelo website da Ryanair, seu canal oficial já 

indica a seguinte apresentação “Website Official da Ryanair/ Voos Baratos”. Portanto, 

com sua proposta de valor ao cliente bastante definida. Os passageiros transportados 

pela Ryanair ainda que possam considerar outros fatores como capilaridade, por 

exemplo, emitem seus bilhetes amplamente focados em preço.  

 

2.3.6 A metodologia para a construção e entrega de uma proposta de valor 

O ponto de partida para a construção de uma proposta de valor é compreender 

sua natureza relacional, ou seja, faz-se necessário desenvolver relacionamentos entre 

as organizações e os indivíduos para que se crie valor; considerando, portanto, uma 

perspectiva de encurtamento de fronteiras entre estas partes.  

O passo a passo para a criação e a efetiva entrega de valor ao cliente pode ser 

segmentada em três etapas, a de exploração, a de criação e a de entrega de valor 

(KOTLER, 2003). Estas fases podem ser compreendidas e desenhadas a partir da 

estrutura de canvas, de maneira que se ganhe clareza.  
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Dando um passo atrás, temos primeiramente o canvas de Modelo de Negócios, 

que propõe uma fotografia “para dentro” e transversal da organização. Visa a criar 

valor para o negócio, e permeia camadas variadas, como segmento e relacionamento 

com os clientes, canais de comunicação e entrega, atividades, recursos e parcerias 

chave, além de claro a proposta de valor. Esta, entendida como um conjunto de 

produtos e serviços que cria valor ao consumidor. 

A figura de Modelo de Negócios tem perfeita integração com outro canvas, o da 

Proposta de Valor, que visa a criar valor para o cliente e cujo objetivo é promover uma 

análise “para fora” e em microscópio de como aquele negócio está efetivamente 

gerando valor ao cliente (TSOUKATOS; RAND, 2006). 

A primeira, relacionada ao Perfil de Clientes, reflete sobre qual a percepção da 

organização sobre seu mercado consumidor. A segunda, do Mapa de Valores, 

determina como se objetiva criar valor para aquele cliente, como aqueles produtos e 

serviços que se buscam lançar no mercado geram ganhos ou reduzem dores, e qual 

seria o portfolio com base no qual a proposta de valor é criada.  

Logo, é possível fazer um paralelo entre a primeira faceta do canvas de Proposta 

de Valor, a de Perfil de Clientes, voltado à identificação do mercado, com o escopo da 

fase de exploração. Em seguida, igualmente se pode compreender de maneira 

sequencial a fase de criação, sua “explosão” no Mapa de Valores, e finalmente a 

entrega do plano trifásico, conforme se verá mais adiante. 

Na primeira fase, de exploração do valor e igualmente a de Perfil de Clientes do 

canvas da Proposta de Valor, cabe à organização identificar as oportunidades de 

valor, por meio de definição da fatia do mercado a ser capturada, o entendimento 

sobre o mercado-alvo para o produto/serviço que se deseja construir, além posicionar 

o valor da oferta. Estas tarefas naturalmente devem anteceder e orientar o 

desenvolvimento do produto. 

É um entendimento sobre quais seriam as condições determinantes de valor 

para o cliente, por meio de um processo de aprendizagem sobre o consumidor e sobre 

suas necessidades. É neste momento que se fragmenta uma determinada parcela do 

mercado consumidor, com base nas tarefas por este desempenhadas, seus jobs, e 

aquilo que este cliente está buscando fazer acontecer, em seu trabalho e em sua vida 

pessoal, seus ganhos, que indicam os resultados e benefícios pretendidos, e suas 
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dores, que se referem a riscos, obstáculos e resultados negativos. Claro, sempre em 

uma narrativa em primeira pessoa – a do consumidor. 

As necessidades implícitas do cliente, necessidades latentes e inconscientes, 

são mais valiosas que as necessidades explicitas do cliente, necessidades declaradas 

e conscientes (REGO, 2016); estas, notadamente, mais facilmente capturadas por 

todos os players de mercado e menos eficiente para a distinção do produto ou serviço 

no mercado em que busca competir. 

Cabe ilustrar que novas proposições sobre como fazer negócio, capturar e 

fidelizar consumidores ganham espaços e reforçam à imprescindibilidade de uma 

leitura profunda e subjetiva do mercado. Uma técnica alternativa seria o design 

thinking que se sugere a aplicação, por exemplo, do Mapa da Empatia.  

O Mapa da Empatia é uma ferramenta de enfoque no cliente e não no produto 

final que se pretende construir. A proposta é se colocar no lugar do cliente, “on his 

shoes”, e entender sua percepção emocional sobre um produto ou serviço, amparado 

em indagações sobre não somente seu perfil, mas também em suas inspirações, o 

que ele precisa para se sentir melhor, quais são seus ideias e sua participação no 

contexto social. 

Portanto, esta etapa inaugural de leitura do cliente e do que o leva a adquirir um 

produto ou serviço é fundamental para a construção de uma proposta de valor que o 

atenda. Ao concluir este primeiro diagnóstico sobre a identidade do mercado que se 

almeja capturar, inicia-se a segunda fase, de efetiva criação de valor. De como uma 

organização pode criar com eficiência ofertas de valor de sucesso, amparadas em 

características qualitativas ou quantitativas.  

Assim, os valores a serem oferecidos podem ser respectivos a preço, velocidade 

do serviço, design, novidade, desempenho, inovação, estilo de vida, dentre tantos 

outros, e visam à compatibilidade com o perfil de clientes delineado. 

Esta compreensão holística do marketing corporativo, cujo objetivo é oferecer 

antecipadamente novas oportunidades de consumo, compatíveis com os câmbios nas 

necessidades dos consumidores é uma das maiores responsáveis pelo sucesso e 

destaque de algumas empresas como Disney, Google, Lego, Whole Foods, Amazon, 

dentre outras. “Você não pode simplesmente perguntar aos consumidores o que eles 
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querem e daí tentar dar isso a eles. Assim que você conseguir construir isso, eles já 

vão querer algo novo” (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2015). 

E de acordo com o Mapa de Valores, tem-se uma listagem daquilo que se 

oferece, uma enumeração daqueles produtos e serviços que estão disponíveis no 

mercado, e que servem de estampa à proposta de valor.  

De um lado há os analgésicos, que descrevem como estes produtos ou serviços 

aliviam as dores dos consumidores, combatem suas emoções negativas, reduzem 

custos e situações indesejadas, e/ou apoiam no enfrentamento de riscos. Visam a 

reduzir incômodos apontados pelos clientes antes, durante ou depois de que sua 

tarefa seja concluída ou até mesmo de forma preventiva. 

De outro lado, há os criadores de ganhos para o cliente, geradores de benefícios 

esperados, desejados ou de impacto surpresa positivo. Naturalmente, uma proposta 

de valor jamais será capaz de sanar todas as dores suportadas pelo mercado e/ou 

produzir todos os ganhos vislumbrados pelo cliente. A chave está em um approach de 

intensidade-qualidade: analgésicos eficientes para dores crônicas, e/ou criadores de 

ganhos onde aqueles produtos e serviços podem fazer a diferença. 

Finalmente, a entrega do valor é a utilização pela organização de suas 

capacidades e infraestrutura visando à entrega mais eficiente da nova oferta de valor 

elaborada.  

Compreende a aplicação da força de vendas, redes sociais e as diversas 

ferramentas de comunicação para a divulgação do produto, além do convencimento 

continuado do cliente de que a relação entre os benefícios auferidos e os sacrifícios 

dedicados àquele produto ou serviço se encerram em uma equação de grandes 

resultados ao seu negócio. “A satisfação reflete os julgamentos comparativos de uma 

pessoa sobre o desempenho percebido de um produto em relação às suas 

expectativas” (KELLER, 2006, p. 54). 

Finalmente, o fit acontece quando os produtos e serviços ilustram a proposta de 

valor verbalizada pelo cliente que se buscou satisfazer. 
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3. METODOLOGIA 

 

A metodologia pode ser compreendida como o aspecto técnico da pesquisa.  

É neste campo que se devem definir os mecanismos necessários para uma 

observação da realidade de modo sistemático e disciplinado, cujo objetivo é observar 

os fatos, verificar suas inter-relações e solucionar o problemático tema da pesquisa. 

A metodologia da presente pesquisa é a descritiva, a qual, segundo Gil (1999), 

estabelece relações entre variáveis de um fenômeno ou população.  

Trivinos (1987) também ressalta que a pesquisa descritiva exige uma série de 

informações acerca do objeto de estudo para descrever fatos e fenômenos de uma 

determinada realidade. 

Esta escolha se justifica pelo parcial desconhecimento do objeto de nosso estudo 

análise, o qual será verificado por meio da coleta de dados padronizados. Durante a 

coleta de dados, conforme Gerhardt e Silveira (2009), é importante se preocupar se o 

tipo de informação lhe permitirá realizar os tratamentos necessários para testar as 

hipóteses. A intenção é descrever as características de determinada população, 

caracterizada como, high value customer para Latam, e o estabelecimento de relações 

entre estes clientes e a organização. 

A estratégia de pesquisa será qualitativa. Conforme Minayo (2001), este tipo de 

pesquisa não se atem somente a operacionalizar dados, e sim se preocupando em 

explicar significados, aspirações, crenças, valores e atitudes.  

Durante a coleta de dados, vários Instrumentos comumente são empregados, 

sendo, de acordo com Oliveira (2011) os principais, e também utilizados neste estudo: 

a pesquisa documental e bibliográfica, sendo, neste caso, todos voltados ao HVC e 

ao mercado de aviação civil. 

As técnicas de pesquisa documental e bibliografia possuem grande similaridade, 

conforme explicado por Gil (1999), a diferença entre as duas está ligada à natureza 

da fonte, sendo a documental relacionada a materiais que não possuem um caráter 

científico ou que ainda carecem de um tratamento analítico. Fonseca (2002) 

acrescenta exemplos de materiais relacionados a pesquisa documental, como os 



46 
 

 
 

encontrados em fontes mais diversificadas, como: jornais, revistas, vídeos de 

programas de tv e catálogos. 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas 

já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 

pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou 

sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente 

na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo 

de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do 

qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 

Quanto aos procedimentos, há a necessidade do procedimento técnico do 

levantamento de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, posto que se fará uso de 

fontes secundárias. 

 Para compreender o comportamento e percepção de segmentos de clientes 

atrativos para a Latam foi também utilizado o Focus Group. Segundo Silva, Veloso e 

Keating (2014) Focus Group é uma técnica que busca a coleta de dados qualitativos, 

através da interação de um grupo, com alguma característica em comum e relevante 

ao tema, podendo ser utilizada em diferentes momentos. 

O Focus Group quando combinados com outros métodos, podem ocorrer em 

diferentes fases do projeto de investigação, designadamente: fase inicial (ex., gerar 

questões para um questionário); fase intermédia (ex., ajudar a interpretar os 

resultados obtidos num questionário); fase final (ex., discutir com os participantes os 

resultados obtidos, discussão essa que poderá conduzir a novos insights) 

(KRUEGER; CASEY, 2009; STEWART et al., 2007). 

 Os tamanhos dos grupos podem oscilar, porém Bloor et al. (2001) sugere que 

os grupos possuam entre 6 e 8 participantes, enquanto Kueller e Casey (2009) usa a 

referência entre 6 e 10 participantes. Morgan (1998) completa que na maioria dos 

casos 6 participantes podem ser considerados um grupo pequeno, ao passo que 10 

participantes pode ser relativamente grande. 

 Neste caso, serão modelados grupos de 7 pessoas de acordo com os 

segmentos a serem identificados como de alto valor à Latam. 
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O enfoque neste trabalho, se dará na percepção da realidade, ou seja, no 

entendimento do cliente de alto valor e nos steps a serem percorridos pela companhia 

aérea em seu atendimento. Se almeja, assim, aprender com estes fatos e por meio 

de estudos de casos, inclusive de outros modais ou cases de sucesso, entregar uma 

estratégia à Latam. 
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4. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 

 

4.1 ANÁLISE DO SETOR 

Atualmente a IATA discute a necessidade de liberalização global da indústria 

aérea, uma vez que somente 17% do trafego é realizado em um ambiente de livre 

competitividade. Os quase 3000 ASAs (Air Service Agreements) distintos podem dar 

a um determinado pais o direito de rejeitar determinada empresa aérea se esta não 

for controlada e pertencer pelo respectivo país, como por exemplo nos Estados 

Unidos, onde se é regulado que ao menos 75% da empresa aérea precisa pertencer 

e ser controlada por cidadãos americanos. 

 

4.1.1 Setor Aéreo no Mundo Atual – Resultados e Apontamentos 

As estatísticas publicadas pela IATA demonstram em 2017 um crescimento de 

7% em relação a 2015, o que representa um adicional de 242 milhões de passagens, 

mantendo também a maior quantia de passageiros transportados na região da Ásia. 

1. Ásia 35% market share  

2. Europa 26% market share  

3. America do Norte 24% market share  

4. America Latina 7% market share  

5. Oriente 5% market share 

6. Africa 2% market share  

Quanto a modelos de empresa aérea, as empresas de baixo custo somaram 

28,3% dos passageiros transportados, frente a 69,5% das empresas de aéreas 

maiores com Network. (ver capítulo 4.1.4 Segmentação de clientes no setor aéreo) 

(MURIN, 2014). 

Atualmente a IATA discute a necessidade de liberalização global da industria 

aérea, uma vez que somente 17% do trafego é realizado em um ambiente de livre 

competitividade. Atualmente os quase 3000 ASAs (Air Service Agreements) distintos 

podem dar a um determinado pais o direito de rejeitar determinada empresa aérea se 
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esta não for controlada e pertencer pelo respectivo país, como por exemplo nos 

Estados Unidos, onde se é regulado que ao menos 75% da empresa aérea precisa 

pertencer e ser controlada por cidaãos americanos. 

Existem 2 tipos distintos de liberalização, uma referente ao capital e outra a 

operação. Ainda segundo a IATA, maiores benefícios são encontrados quando na 

implementação de ambos os casos. Esta liberação é compreendida oferecer grandes 

benefícios aos consumidores, uma vez aumentar a competitividade do mercado, 

gerando preços mais competitivos, aumentando a oportunidade de escolha e 

melhorando a qualidade de serviço. Um grande ponto a se atentar ao caso é a garantia 

de padrões de segurança compatíveis ao mais restritivo dos países a qual se opera 

(MURIN, 2014). 

 

4.1.2 O futuro do setor aéreo no Brasil – Correlação com a Agenda 2020 

O setor de transporte aéreo é um contribuinte importante ao desenvolvimento do 

país devido ao seu papel na integração nacional e com relevante impacto na eficiência 

logística de uma série de cadeiras produtoras do pais. Ou seja, a cada dia se consagra 

como pilar ao turismo, transporte de pessoas e distribuição de cargas no pais. O 

BNDES ressalta, em estudo realizado sobre o setor, o crescimento da demanda pelo 

modal e seu reconhecimento no país, assim como da perspectiva de demandas 

futuras. 

Segundo estudo da ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas (2013) 

o Brasil é o terceiro mercado doméstico no mundo, atrás apenas de Estados Unidos 

e China, em relação a quantidade de passageiros transportados. 

Ainda sobre este é interessante compreender a taxa proporcional de passageiros 

aéreos em relação à população, onde nos Estados Unidos chega ao número de 5 

viagens por habitante ao ano. No Brasil, como efeito comparativo, dados publicados 

pela ANAC em seu painel de indicadores do transporte aéreo de 2017 mostram 0,43 

viagens domesticas por habitante no ano ou 0,53 quando somado aos passageiros de 

voos internacionais. Com este resultado, o setor registrou no país um incremento da 

ordem de 49 milhões de passageiros em relação a dez anos. 
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A ABEAR possui uma ambiciosa projeção de até 2020 igualar a quantidade total 

de passageiros em relação a população atual, praticamente dobrando o número de 

passageiros em relação ao cenário atual. Independente dos alcances almejados, e 

impactos neste devido a situação econômica do pais, está claro que não será possível 

alcançar targets desta magnitude sem um amplo compromisso e investimento para 

solução dos problemas do setor (MENSHHEIN, 2006). 

O serviço de transporte aéreo no país é regido conforme a Lei n° 11.182, de 

setembro de 2005, a qual garante o regime de livre concorrência e liberdade de oferta 

e tarifa. Para tal, a livre oferta requer exploração com aprovação prévia da autoridade 

aeronáutica de acordo com a capacidade operacional de cada aeroporto e as normas 

de prestação de serviço, neste ponto que o investimento para adequação a nova 

demanda futura deverão ocorrer para suportar este crescente público, conforme figura 

abaixo. 

 

Figura 3: Estudo do Setor aéreo do Brasil: Relatório Consolidado 
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Fonte: (BNDES, 2018). 

 

A Agenda 2020 organiza os maiores obstáculos a este desenvolvimento, na 

visão dos operadores que compõem este, no ato de sua criação: distribuição 

geográfica do transporte aéreo concentrado em poucas regiões; o fato de 70% dos 12 

maiores aeroportos do país já estarem com a utilização igual ou acima da capacidade 

reportada; a alta tributação e valor de combustível; e a necessidade de maior 

investimento de infraestrutura em diversos aeroportos.  

Algumas medidas já vem sendo tomadas e que auxiliam redução de algumas 

dessas barreiras, como o incentivo fiscal de redução da alíquota de ICMS no estado 

de São Paulo anunciado no início de 2019, passando de 25% para 12%. Segundo o 

Jornal Valor Econômico, a alíquota praticada nos aeroportos paulistas era uma das 

maiores do país. Dos 26 estados existentes, 18 cobram entre 3% a 12% de ICMS. 

Esta ação do estado de São Paulo auxilia a redução da pratica de tankering, que se 

trata de carregar uma quantidade maior de combustível, tecnicamente necessária, fins 

aproveitar o abastecimento em locais cuja alíquota se torna mais atraente, o que 

reflete nos preços de bilhete aéreo pago pelo consumidor final. 

Em contra partida a medida, as empresas aéreas se comprometeram com um 

plano de incremento de 490 decolagens semanais, além da criação de cerca de 70 

novos voos. Este incremento de novos voos, reforça novamente a constante 

necessidade de se trabalhar a questão da infraestrutura.  

Conforme o estudo realizado pelo BNDES, dado o crescimento médio de 5% ao 

ano à próxima década, a pressão por melhorias cresceu de maneira exponencial a 

medida que consumidores entrantes surgem ao mercado e a ofertas de voo tende a 

procurar captura-los. Como uma saída para tal situação é relevante citar a prática de 

concessão de aeroportos a qual tem como objetivo atrair investimento na 

infraestrutura, melhorando o atendimento aos usuários do transporte no país. 

Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) as concessões de aeroportos 

foram iniciadas no ano de 2011, sendo desde então realizadas licitações aos 

aeroportos de: São Gonçalo do Amarante, Brasília, Guarulhos, Viracopos, Rio de 

Janeiro (Galeão), Confins. Tais licitações ocorreram nos 3 anos subsequentes onde 

algumas tiveram suas obras potencializadas por conta da realização de grandes 
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eventos no país como a Copa do Mundo FIFA em 2014 e os Jogos Olímpicos em 

2016.  

No ano de 2017, mais um pacote de licitações foram realizadas, contemplando 

outros 4 aeroportos, além do anuncio de mais 13 aeroportos a serem inclusos no 

Programa Nacional de Desestatização, aos quais serão concedidos em blocos 

regionais. 

O estudo do BNDES ainda prevê que até 2030 serão necessários investimentos 

para suportar uma capacidade de até 2,4 vezes a quantidade de passageiros ao ano. 

Investimento que não significa apenas infraestrutura do aeroporto em si, mas todo o 

incremento da capacidade de gestão do controle de trafego aéreo e uma melhor 

gestão das empresas aéreas fins atender este crescente mercado. 

Na Figura 4 é retratada a importância em se implementar melhorias no controle 

do trafego aéreo e procedimentos de voo, o BNDES demonstra o impacto a um 

eventual passageiro viajando 2 vezes por semana no trecho de Ponte Aérea entre 

São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

Figura 4: Tempo deslocamento 
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Fonte: (ABEAR, 2014). 

 

4.1.3 As atuais empresas aéreas de grande porte no Brasil 

No final de 2018, o então ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, anunciou 

a assinatura pelo então presidente da república do Brasil Michel Temer da medida 

provisória a qual elimina a existência de um teto de participação de capital estrangeiro 

frente a empresas aéreas nacionais (SAMPAIO, 2018). 

Segundo o site de turismo do governo, o então ministro do Turismo, Vinicius 

Lummertz, acredita que tal medida auxiliará a fomentação de turismo no país, 

auxiliando a competitividade com o mercado mundial. No mesmo, a ANAC e TCU 

também se pronunciaram favoráveis a medida compreendendo esta seguir uma 

tendência já existente em outros setores e de interesse ao país. Tal ação é também 

denominada de Política de céus abertos (SAMPAIO, 2018). Ao todo no país, 88 

empresas aéreas estrangeiras operaram no ano de 2017, além de 12 empresas 
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brasileiras que prestaram serviço de forma regular ou irregular. No mercado 

doméstico, o último Relatório Anual do Transporte Aéreo publicado pela ANAC, 

demonstra uma liderança da empresa aérea GOL com 36,2% do mercado, seguida 

pela LATAM a uma diferença de 4%. A Azul e a Avianca somam juntas cerca de 30% 

do mercado doméstico, estando a Azul com apenas 12,9%. 

A demanda ao internacional foi liderada no período pela LATAM, com 25% do 

total de passageiros transportados, seguida da GOL com apenas 8,6%. Ao todo, 

durante o ano foram realizados 940 mil voos regulares e não regulares por empresas 

aéreas no pais. Tomando como base apenas empresas aéreas brasileiras, em 2017, 

a quantidade de aeronaves disponíveis estava da ordem de aproximadamente 500 

aeronaves, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 4: Relatório Anual do Transporte Aéreo 2017 

 

Fonte: (ANAC, 2019). 

 

Os números demonstram um pouco da contínua concorrência existente no 

mercado aéreo brasileiro, ao qual vem a cada ano se inovando para atender aos novos 

anseios do público alvo. Também neste período houve uma outra alteração em 

relação a regulamentação, no caso voltada a franquia de bagagem despachada, a 

qual permite uma diferenciação no preço do bilhete e serviço prestado.  

Unindo esta pratica a forma como atualmente se oferta opções como 

alimentação a bordo, assentos com espaços distintos, custo ao 

cancelamento/remarcação e escolha de assento a bordo, demonstram práticas atuais 
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para desvincular do preço base do bilhete, opções ou serviços adicionais, na tentativa 

de maior competitividade e trazem consigo traços da segmentação de clientes.  

 

4.1.4 Segmentação de clientes no setor aéreo 

Plaza (2018) observa a existência de três segmentos de empresas aéreas 

comerciais de passageiros com voos programados, sendo eles: aéreas regulares – 

divididas em as maiores e as regionais, e as low-cost. Ao advento das companhias 

denominadas low-cost surgiram novos desafios a fim das empresas aéreas se 

manterem competitivas.  

Nunes (2019) realizou estudo sobre a necessidade de separar ao nível de 

espaço aeroportuário empresas low-cost das companhias aéreas regulares, seja 

através da utilização de terminais distintos ou até recorrendo a aeroportos diferentes, 

uma vez existente uma crença preliminar de prejuízos por conta da não segregação. 

Porém neste foi identificado a não existência de distinção nos procedimentos 

operacionais realizados em um aeroporto, quer seja do lado terra ou ar, que possa vir 

a trazer conflito aos dois modelos de empresa. 

A existente hipótese que as companhias de baixo custo poderiam impactar 

negativamente as demais, não se consagrou devido estas possuírem uma 

característica de rede mais simples, o que lhes concede uma maior eficiência 

operacional. Ao revés, também não se encontrou fatores justificáveis, uma vez os 

maiores entraves estarem relacionados a procedimentos junto a entidade 

aeroportuária, aos quais não existe distinção.  

Plaza (2018) ainda comenta a respeito da estratégia das empresas low-cost, as 

quais buscam redução de custo utilizando canais de venda por internet ou telefone, 

ofertando rotas de voo curtas ou médias com oferta mínima de serviços adicionais 

inclusos, para tentar obter preços mais baixos. A busca se dá por rotas de alta 

densidade e sensíveis a passageiros turísticos. Esta forma determina as rotas 

ofertadas pela empresa, sem buscar a fidelização do passageiro pelo serviço 

apresentado e sim pelos preços. 

Se por um lado, não há busca de fidelização por serviço, o inverso ocorre as 

aéreas regulares. Analisando as empresas de rotas maiores, Plaza (2019) encontra 
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heterogeneidade de passageiros, com operações que surgem de hubs de referência 

onde buscam ter uma posição principal.  

A diversidade de sua rede de oferta, também conhecido como Network lhes 

agrega uma importante parcela de passageiros de conexão a ao menos um dos hubs 

de referência, oferecendo uma gama de tarifas e vendas também distribuídas por 

agências, as quais contam com um sistema integrado de reserva e de programa de 

fidelização de clientes, as quais muitas vezes se agrupam a outras empresas aéreas, 

com a finalidade de aumentar sua capilaridade.  

As empresas regionais, oriundas das maiores, buscam oferta ponto a ponto, fins 

aumentar a competitividade em custos, com a vantagem de utilizar-se dos hubs de 

referência, para conexão de serviço. Apesar de cada segmento ofertarem um pacote 

de serviços complementares mais distintas amplitudes, não se deve confundir isto 

com qualidade, uma vez esta ser a comparação entre expectativa de serviço versus 

realizado, cabendo esta alcançar a necessidade de cada público alvo. 

 

4.2 HIGH VALUE CUSTOMER (HVC) 

High Value Customer é um cliente de uma determinada empresa em que a 

sobrevivência e a rentabilidade da mesma depende dele. Este cliente pode ser um 

grande pedaço do negócio e, até mesmo um influenciador (KOTHARY, 2019).  

Abaixo segue iniciativas da Delta Airlines para manter seus clientes de alto valor 

de um estudo de caso reverso de um cliente de alto valor expondo sua experiência ao 

voar com a Virgin Atlantic. 

 

4.2.1 Delta Airlines 

A Delta Airlines, numa conferência em Atlanta, em 2015, apresentou mudanças 

no seu programa de passageiros frequentes, no qual os pontos são atribuídos 

baseados nos dólares gastos, ao invés de milhas voadas. O novo sistema é projetado 

para “beneficiar high-value customers”, de acordo com Karen Zachary, diretora do 

Delta´s Skymiles global program. 
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De acordo com Zachary, os membros elite do programa de milhagem ouro, 

diamante e platina querem uma melhor experiência de viagem, e querem ser 

reconhecidos por sua lealdade (YAMANOUCHI, 2015). 

Durante um evento de Tecnologia no Consumo, em 2019, em Las Vegas, o CEO 

da Delta, Ed Bastian deixou claro que o objetivo da companhia “é fazer viagens e voar, 

algo que os clientes não tenham que suportar, mas que seja mágico e traga um pouco 

dessa magia e luz de volta à experiência de viagem". 

Neste contexto, a Delta vê uma rota processando e ativando os dados dos 

consumidores utilizando essas informações para melhorar a experiência do cliente. 

Futuramente, o aplicativo da companhia permitirá aos usuários planejar, reservar e 

gerenciar viagens, permitindo que a empresa possa realmente conhecer o cliente. 

Idealmente, os comissários de bordo podem saudar os passageiros pelo nome, 

expressar sua gratidão por voar com a companhia e trazer a bebida de sua 

preferência. 

Em 2017, a Delta começou a utilizar seu banco de dados para dar aos 

comissários uma lista priorizada de clientes, com base nos passageiros pertencentes 

ao seu programa de milhagem. Os funcionários da Delta receberam bem a ideia desse 

“evento de reconhecimento” e, por parte dos clientes, apenas 1% gerou resposta 

negativa, enquanto a massa de engajamentos positivos foi muito poderosa para a 

marca (WARC, 2019). 

 

4.2.2 Virgin Atlantic 

Como estudo de caso reverso, um passageiro frequente na Delta Airlines 

levantou 4 oportunidades que a Virgin Atlantic perdeu na identificação de High Value 

Customer. Colin Shaw é passageiro Diamante na Delta Airlines, a categoria mais alta 

que se pode chegar no programa de milhagens.  

Ele tem na mala todas as etiquetas identificando a categoria e levanta a seguinte 

questão: “Quando eu voo em outras companhias aéreas, elas ignoram esta exibição 

de que sou um cliente de alto valor e poderia ser um dos seus melhores clientes. As 

companhias aéreas parecem ignorar isso nas escolhas que fazem no momento de 
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projetar as experiências dos clientes.” A partir disso, o autor levantou as 4 seguintes 

oportunidades: 

1. O status de Colin na Virgin é gold, ou seja, membro do programa de 
fidelidade deles. Então, eles têm acesso à todo o histórico do passageiro. Em 
determinado momento, o autor parou de voar com a Virgin e, em nenhum 
momento, o mesmo recebeu uma ligação da companhia perguntando por que 
os voos haviam diminuído. Como Colin fala, “eles não parecem interessados 
na lealdade do cliente”; 

2. Depois de muito tempo sem voar na Virgin, o autor fez uma viagem com 
a esposa pela companhia e, começou a refletir se deveria voltar a viajar na 
mesma. Mesmo com status fidelidade gold, o passageiro falou que não teve 
nenhum atendimento diferencial que o encorajasse a querer voltar a utilizar a 
companhia; 

3. Durante o check-in, as bagagens de mão do autor e de sua esposa foram 
pesadas e estava acima do peso permitido e, mesmo explicando que não 
sabia que a Virgin conferia os pesos das bagagens e mostrando que era um 
cliente de alto potencial, as malas foram despachadas a um custo de $48 
dólares cada, aumentando a insatisfação do autor; 

4. No voo, o cliente ainda relata que mesmo com as etiquetas de cliente de 
alto valor, nenhum membro da tripulação parou para cumprimentá-lo com um 
“ótimo ter o senhor de volta, Mr. Shaw. ” O autor ainda complementa que não 
custa nada estas atitudes e que “costumava gostar muito da Virgin, eu sei 
que te deixei, mas poderia ter voltado e estava dando uma chance. Mas ao 
invés disso, você bateu a porta na minha cara. A Virgin ganhou $48 dólares, 
mas perdeu um cliente potencial de grande valor (ATA, 2017). 

 

4.3 TRANSFORMAÇÕES CULTURAIS, TECNOLÓGICAS E 

COMPORTAMENTAIS QUE MODELAM AS TENDÊNCIAS DE CONSUMO NO 

BRASIL E NO MUNDO 

Necessidades são as demandas elementares de um ser humano. Quando 

direcionadas a um objeto especifico, identificável, estas necessidades se tornam 

desejos. Mas, finalmente, quando estes desejos são referentes a produtos 

individualizados e sustentados pela capacidade de obtê-los, temos demanda.  

Antes de lançar ao mercado um novo produto ou serviço, uma organização deve 

ter a capacidade de mensurar não somente o desejo que aquela oferta desperta, mas 

principalmente a disposição do público em consumi-la. Em outras palavras, as 

empresas devem ter a habilidade de identificar se há fit entre as tendências de 

consumo e o valor que aquele determinado produto ou serviço visa a oferecer. 

As tendências de consumo para o ano de 2019, este deve ser o período em que 

os consumidores buscam equilíbrio em um mundo que se apresenta fora de controle. 

As pessoas buscam um “caminho do meio” em todos os aspectos de sua vida, 
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incluindo as relações entre pessoas e tecnologia, entre marcas e o pessoal, entre 

global e local (KOVACS, 2018). 

Este resultado fica evidente quando se analisa os perfis geracionais, em 

particular millennials e Z, combinado com a revolução tecnológica que se apresenta. 

Somos bombardeados por informações, dados e fake news enquanto resgatamos a 

importância de ideiais e propósito, de transparência e de engajamento. O ano de 2019 

segue 2018 não somente na cronologia. No último ano, os consumidores se 

mostravam ansiosos por escapar da (dura) realidade por meio da busca de labels 

capazes de oferecer momentos de descanso das batalhas rotineiras (KOJIKOVSKI, 

2017). 

Para 2019, observa-se que as pessoas migram de uma fuga da realidade para 

um desejo de enfrenta-la; alguns exemplos são as tendências para a indústria da 

beleza que valoriza a expressão individual, a diversidade, a inclusão, a propagação 

do consumo consciente e a investigação sobre a cultura por trás do nome. Como 

indicado, estes paradigmas de consumo estampam uma relação recíproca de causa 

e efeito com as gerações sobre as quais se apóiam e sobre a invasão e a progressão 

tecnológica cotidiana. É o que se discute a seguir. 

 

4.3.1 Millennials 

Os nascidos entre 1978 e meados dos anos 1990, aproximadamente, 

representam a geração Y. Caracterizam-se por terem presenciado a propagação da 

internet e por terem crescido em um ambiente digital. Esta foi uma das primeiras 

gerações a apresentar comportamentos mais homogêneos pelas diversas localidades 

do planeta, uma consequência natural do processo de globalização e da 

implementação da conectividade – encurtando distancias e disseminando modelos e 

costumes.  

Hoje, esta geração já ocupa posições de liderança em ambientes corporativos 

ou está sendo preparada para tal. Além de carreiras, já ganharam o acrônimo de 

HENRY (high-earners-not-rich-yet) e estão no centro das atenções do mercado de 

luxo.  

O contexto vivido pela Geração Y infundiu-lhe algumas características 
marcantes como: familiaridade com a tecnologia, rápida adaptação às 
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mudanças, necessidades de respostas e resultados imediatos, preferencia 
por valores individuais em relação aos sociais, expectativa de direcionamento 
claro por parte dos lideres, autonomia na execução e reconhecimento pelo 
resultado, gosto pelo desafio, busca do equilíbrio entre vida pessoal e 
profissional (SANTOS, 2011, p. 15). 

 São estes também os personagens que estão determinando os novos contornos 

de políticas de Recursos Humanos, que antes se apoiavam no modelo taylorista, com 

marcada divisão e especificidade de funções, mas que agora precisam ganhar 

maleabilidade e clara possibilidade de ascensão. Os millennials corporativos tendem 

a permanecer em média dois anos em uma empresa, enquanto seus antecessores 

perduravam por cinco ou sete anos (RUDGE; REIS et al., 2019). 

Alguns dos elementos mais marcantes deste grupo, em contraste com os baby-

boomers (nascidos no pós 2ª Guerra Mundial) e a geração X (nascidos entre 1960 e 

fins de 1970) é sua inquietude (efeito colateral da vida online) e sua busca por 

propósito. Buscam conduzir suas carreiras com maior flexibilidade e compreendem 

que podem ser produtivos e acessíveis de forma remota; justamente porque 

cresceram na era da internet.  

Mais ainda, almejam a ambientes colaborativos, com inovação e dinamismo, 

possíveis estruturas difusas de liderança e buscam equilíbrio entre as esferas pessoal 

e profissional, a tão sonhada qualidade de vida. São multitarefas. Visam a 

oportunidades profissionais amparadas em propósito e em novas experiências para 

além dos muros do escritório, além de gestores admiráveis encorajadores. Informam-

se sobre a reputação das organizações a que pertencem e almejam àquelas com 

responsabilidade ambiental, social e inclusiva. 

Para além de seu perfil como colaborador, os millennials cresceram online e 

foram as primeiras efetivas cobaias para o uso da internet, IPod, Iphone e tantos 

gadgets. Assim, se demonstram em permanente comunicação, com aguçado senso 

de coletivo. São ansiosos e impacientes e buscam experiências intensas, mas estão 

em constante transitoriedade, e anseiam pela gratificação instantânea. 

Para a geração Y é muito importante interagir com o mundo que a cerca, 
busca constantemente conexão com as coisas e com as pessoas. Quer 
respostas diretas e claras, exige transparência de seus pais e líderes. Esses 
jovens são extremamente informados, mas não conseguem lidar com esta 
informação de forma produtiva (KNOB; GOERGEN, 2016, p. 59). 
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Como consumidores, os millennials também buscam gratificações, como 

recompensas e programas de fidelidade, tal como um feedback à relevância de seu 

envolvimento com aquele produto ou serviço (BOGMANN, 2000). 

O grande desafio, todavia, para as organizações é como engajar e manter em 

seu portfolio atrativos para uma geração que flerta com a efemeridade e está alta e 

constantemente informada sobre as novas ofertas da concorrência. È igualmente 

relevante a forte presença online.  

A Geração Y busca consumir marcas engajadas, que prezem pela valorização 

das virtudes individuais e que evitam propagar padrões de beleza e comportamento, 

e que ressaltem imperfeições como um traço natural da qualidade humana.  

Neste sentido, buscam as organizações que reforcem sua unicidade e que além 

de marcas tenham pavilhões, como consciência ambiental, responsabilidade social. 

Eles querem mais, ainda que seja na forma de minimalismo, consumo consciente e 

da valorização do produtor local.  

Finalmente, os bens duráveis começam a perder espaço na lista de desejos, o 

consumo se relaciona com experiências. O sonho do carro ou do apartamento 

próprios perde em importância dados os substitutos modernos, online e colaborativos 

como Uber, Yellow, Airbnb, que vão ao encontro deste desejo pela experimentação e 

senso de liberdade. Os ativos se tornam serviços, as startups uma ambição e o mundo 

um parque de diversões, repleto de atrações de duração finita (YELLOW, 2019). 

 

4.3.2 Geração Z 

Os millennials, lamentamos informar, são coisa do passado. Eles continuarão 
por aí por décadas e décadas. Gastarão cada vez mais, terão filhos, netos, 
bisnetos. Mas quem vai ditar a forma como as empresas atuam, e como a 
roda do consumo gira, na próxima década será a geração Z, a que nasceu 
de 1995 a 2010 (KRISTIANI; SUMARWAN et al., 2014, p. 89). 

 Cada geração deixa impressa sua marca e seu perfil de valores e orientações 

de consumo. Os boomers, por exemplo, hoje avós da Geração Z, nascidos entre as 

décadas de 1940 e 1960, foram moldados no pós Guerra. São um grupo de idealistas, 

revolucionários e coletivos. Buscavam estabilidade, uma vida longa profissional, 

estrutura familiar e investimentos de baixo risco. Foram e ainda são os pais e chefes 

das gerações X, consumista, materialista, grifada, e da Y, online, disruptiva e 

https://exame.abril.com.br/?p=2728646
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experimental. E agora assistem a retomada do forte engajamento social pela geração 

Z (CAPELAS; TOZETTO; LIMA, 2018). 

A geração Z inaugura o primeiro grupo nascido online. São cidadãos da aldeia 

global digital, igualmente voltados às experiências, mas mais pragmáticos e realistas 

que seus antecessores. São menos de bravatas e mais simpáticos ao diálogo e não 

se sentem encarregados de mudar o mundo com os próprios punhos (ou cliques). 

Para a geração Z as fronteiras entre o on e o offline não fazem sentido. Entendem a 

relação entre empresa e consumidor de forma multidirecional e solidificam o 

compartilhamento de produtos e serviços (CESPEDES, 2015). 

Não somente são usuários de serviços em detrimento de compradores de bens, 

tal qual os millenials, como expandem esta conectividade para outros itens de 

consumo, como música, livros, filmes. Substituem as posses por assinaturas de 

plataformas e graças à excessiva conectividade é conhecida por ser uma geração 

silenciosa, já que estão sempre com fones nos ouvidos. 

Mostram-se menos radicais que a Geração Y quanto a marcas e estabilidade. 

Não resistem a carreiras ou a etiquetas, mas se alinham quanto à proposito e visão 

de mundo. Preferem microinfluenciadores por sua autenticidade, querem coerência 

entre o discurso e a pratica, tem um olhar verdadeiro com acesso ilimitado – real time, 

anytime. 

Mostram-se mais exigentes e inquietos e começam a desenhar um novo perfil 
de consumidor, que combina características da Geração Y com 
preocupações em relação à sustentabilidade, além de não estarem dispostos 
a pagar por produtos que podem ser encontrados gratuitamente via internet 
(FIA, 2018, p. 36). 

Essa geração demosntra maior liberdade de escolha e apresenta uma 
postura mais crítica em relação às opiniões sobre a vida de um modo geral, 
pois a TV, o rádio, ou esta ou aquela celebridade não os influenciam mais do 
que os comentários recebidos sobre um produto e/ou serviço ou sobre uma 
ideia e/ou experiência (NETO; SOUZA; ALMEIDA; CASTRO; JUNIOR, 2014). 

Finalmente, uma característica marcante da Geração Z, na esteira do que se 

passava com a Y é que estes querem cada vez mais pagar menos por produtos e 

conteúdo. Este público hightech nascido na era do download e do streaming busca 

este acesso virtual ao conteúdo que consomem e ainda que não estejam ainda 

inseridos no mercado de consumo, são grandes influenciadores de seus pais e 

responsáveis no momento da compra (SÁ, 2010). 
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Estes traços da Geração Z igualmente são encontrados em sua incipiente 

participação no mercado de trabalho. Os “protótipos” de executivos desta geração 

manifestam em suas primeiras aparições corporativas a liberdade que julgam ter, 

desejam aperfeiçoar habilidades e tem bastante interesse em saber mais.  

Neste particular, influenciados pelos millenials, mais que empregos, buscam 

paixões e assim se sentem inclinados a fazer o que lhes parece guardar mais de 

acordo com seu propósito. Vale ressaltar: esta motivação inerente ao trabalho 

desenvolvido pode ser uma valiosa aliada de performance, caso corretamente 

estimulada (SILVA, 2001). 

 

4.3.3 A revolução tecnológica 

Talvez todos os individuos tão altamente conectados, independente da geração 

a que pertencem, e usuários vorazes do universo online não possuem familiaridade 

com esta palavra, mas este foi o primeiro nome recebido pela internet; hoje, tratada 

com tanta intimidade. A Arpanet Criada no fim da década de 1960, nos Estados 

Unidos, quando a Guerra Fria ainda se mostrava como o grande norteador das 

decisões globais, e os primeiros membros da consumista geração X se apresentavam, 

a internet teve origem na intenção de interligar laboratórios de pesquisa (SILVA, 

2001). 

O objetivo era garantir que a comunicação entre militares e cientistas 

sobreviveria a eventuais bombardeios. Foi renomeada já na década de 1980, quando 

deu seus primeiros passos no mundo acadêmico nos Estados Unidos, e pouco a 

pouco se aproximou de países como Holanda e seus vizinhos escandinavos. Seu uso 

comercial aconteceu pela primeira vez em 1987 e apenas em 1992 se teve a invenção 

do World Wide Web (SILVA, 2001). 

Seu uso comercial chegou no Brasil em 1995. E hoje, a China, líder absoluta 

nestes números, já extrapola a marca de 800 milhões de pessoas conectadas. Na 

esteira de entendimento de que o mundo seguirá online e cada vez mais hightech, e 

de que as inovações que hoje utilizamos de forma costumeira são uma pequena 

amostragem da nova era que estamos construindo, na Feira de Hannover de 2011 os 

novos paradigmas da tecnologia foram formalmente batizados sob o nome de 

Industria 4.0. 
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Esta revolução sinaliza pela utilização daquilo que há de mais moderno para 

produzir bens de consumo, como por exemplo internet das coisas, inteligência 

artificial, big data. É a continuação do aperfeiçoamento das máquinas iniciado com a 

1ª Revolução Industrial. A “Indústria 4.0 é um conceito que engloba automação e 

tecnologia da informação, além das principais inovações tecnológicas desses 

campos” (FIA, 2018, p. 36). 

A ideia central é seguir a passos largos na inovação tecnológica de maneira que 

automação atinja seu máximo potencial, permitindo a robôs desempenhar funções 

cada vez mais complexas, incluindo aquelas que julgávamos ser possíveis apenas 

por meio do intelecto humano. É considerada a 4ª Revolução Industrial, tamanho seu 

impacto na construção de novos padrões de comportamento humano e de 

organização dos fatos produtivos (MICS, 2018). 

A Primeira Revolução Industrial, em meados do século 18 trouxe as primeiras 

maquinas a vapor e ferrovias, substituindo a força animal. A Segunda, no inicio do 

século 20, trouxe a energia elétrica e o modelo fordista de produção, garantindo a 

reprodução em larga escala. A Terceira foi alavancada pela internet, computadores 

pessoais e plataformas digitais. Agora, a 4ª revolução industrial se ampara em seis 

princípios chave:  

1. Tempo real: que é a capacidade de coletar e tratar dados de forma 
imediata; 

2. Virtualização: que é a possibilidade de rastreamento remoto de todos os 
processos industriais; 

3. Descentralização: que é a compartilhar a tomada de decisões com própria 
maquina, dada sua sofisticação e sua capacidade de se autoajustar; 

4. Orientação a serviços: que é a orientação dos softwares na propositura d 
soluções como serviços, totalmente integrado; 

5. Modularidade: que permite grande flexibilidade na alternância de tarefas 
dada a possibilidade de intercambio de módulos segundo a demanda no 
processo produtivo; 

6. Interoperabilidade: que é a comunicação entre maquinas e sistemas 
(MICS, 2018). 

Alguns exemplos de como esta nova onda mudará por completo nossa forma de 

viver e de produzir são a Internet das Coisas e a Inteligência Artificial. De maneira 

simples, a internet das coisas (em inglês IoT – internet of things), trata da conexão de 

aparelhos físicos à internet, gerando uma hiperconectividade e maximizando o uso 

dos objetos. Não se trata de adquirir novos gadgets e acessa-los de forma separada. 

De forma direta: é a conexão de aparelhos entre si e à interne (MORGAN, 2014). 
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Ampara-se nos pilares de que a internet banda larga está se popularizando no 

mundo, os aparelhos de maneira geral tem acesso ao ambiente virtual, os custos de 

internet estão menores e a venda de smartphones está em disparada. Pela reunião 

destes fatores tem-se a conjunção perfeita para IoT.  

No ambiente domestico, pode-se pensar na interligação entre televisão, 

campainha, ar condicionado, por exemplo, enquanto em ambiente industrial tem-se 

uma geração de relatórios instantâneos respectivos a cadeia produtiva. Assim, o 

impacto é não somente em como vivemos, mas também em como produzimos 

(ALLEN, 2017). 

Guarda intima relação com o Big Data e com cloud. O primeiro se refere à nossa 

atual realidade tecnológica, em que uma massiva quantidade de dados é coletada e 

armazenada em rede, e que permite às máquinas trabalhar com maior eficiência. Já 

a computação em nuvem é a armazenagem de dados em servidores compartilhados 

e online, acessíveis em qualquer parte do planeta. 

Logo, diante de nossa progressiva capacidade de armazenar e compartilhar 

dados, além de potencializar a utilização de artefatos tecnológicos, a internet das 

coisas devem propagar uma maneira altamente conectada para como vivemos nossas 

vidas.  

Um passo adiante, temos a inteligência artificial, que seria a tomada de decisão 

pela máquina, sem interferência humana, portanto. “É um segmento da computação 

que busca simular a capacidade humana de raciocinar, tomar decisões, resolver 

problemas, dotando softwares e robôs de uma capacidade de automatizarem vários 

processo” (COUNCIL, 2018). 

A IA aponta para um cenário em que as máquinas não fazem somente o 

desempenho físico, mas também são responsáveis pelo planejamento, estratégia e 

tomada de decisão (WANG; SHU-LI et al., 2011). 

E os reflexos desta Revolução para o consumo não são menos expressivas. 

Segundo os especialistas, um avanço tecnológico que deve chegar logo menos às 

vidas das pessoas é a unificação de identidades virtual e física, com a combinação 

das contas online, Google ou Facebook por exemplo, com seu registro nacional, 

carteira de motorista, identidade de classe, além de meios de pagamento. O e-
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commerce deixa de ser um nicho especifico para atuar em simbiose com a rotina dos 

indivíduos (SILVA, 2001). 

Além destes, a realidade aumentada que permite compras online com 

experiências de vida real, a automação das residências e proliferação das compras 

automatizadas e self-service são algumas das tendências de comportamento e 

consumo, impulsionadas por esta nova era tecnológica. 

 

4.3.4 Consumo 

E como todos os elementos podem ser analisados de forma combinada, a fim de 

que possamos pensar em um novo perfil de consumo? Para começar, dentre outras 

atribuições, o consumo é uma das palavras chave para discussão do comportamento 

humano. Isto porque o consumo é a busca pela realização de desejos, válvula de 

escape para ansiedades e medos, a defesa de uma bandeira e uma alavanca tangível 

para satisfação e felicidade travestida na aquisição de um bem ou serviço. 

(...) a questão do consumo está muito acima de sobrevivência ou de 

demonstração de status, evocando relações ligadas ao ser e ao saber: se o 

indivíduo compra e por isso existe, então o indivíduo compra para saber quem 

é (NETO; SOUZA et al., 2019). 

Os perfis geracionais de Y e Z combinados com a revolução tecnológica que 

se apresenta identifica-se os primeiros contornos das tendências de consumo 

vindouras. É bastante previsível falar em tecnologia no setor de transporte aéreo por 

exemplo.  

Todavia, deixando o aplicativo de check in à obsolescência, podemos falar de 

todo o procedimento desde compra de passagens ao embarque completamente 

informatizado, uma possível redução de staff humano não somente no atendimento 

em terra, mas naturalmente também dentro da aeronave, concluindo por um 

atendimento altamente informatizado e um sistema de entretenimento de bordo ainda 

mais estimulante, com o intuito de capturar e fidelizar passageiros progressivamente 

cada vez mais tecnológicos e também rapidamente entediados. A escolha de 

assentos, por exemplo, via realidade aumentada (VILELA, 2016). 

Contudo, partindo-se da premissa que as organizações de forma geral farão 

uso do que há de mais moderno em termos tecnológicos, de maneira que a Revolução 
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4.0 representará mais um standard de qualidade do que um efetivo diferencial, quais 

e como seriam os diferenciais, capazes de inclinar os novos comportamentos 

humanos a determinar as escolhas do mercado? É possível, que os valores propostos 

pelas organizações respondem em parte a estes questionamentos. 

Uma crescente e imprescindível preocupação com o meio ambiente deve fazer 

parte das variáveis de consumo externadas. A busca por energias alternativas para 

além daqueles derivados do petróleo, a eliminação (ou quase) da utilização de papel 

e as ações colaborativas e em parcerias que visem a reduzir o impacto ambiental do 

core business tendem a ser um diferencial (VEYRAT, 2019). 

A compreensão de que o esgotamento de recursos naturais é iminente e que a 

tecnologia também deixa uma grande quantidade de lixo tecnológico para trás, 

agravada pela velocidade com que cada gadget é superado e esquecido nos 

impulsiona para um aumento de consciência coletiva quanto a questões de clima e 

regeneração de meio ambiente. 

Estas discussões devem deixar de estar adstritas a organizações que 

diretamente se encarregam desta tarefa, como empresas de reciclagem. Ao que tudo 

indica, veremos uma demanda do publico consumidor por sociedades que manifestem 

sua responsabilidade e que tragam ações colaborativas com intuito de reduzir impacto 

ambiental. Indústrias altamente poluentes e descompromissadas com um mundo cada 

vez menos privado devem estar preparadas para enfrentar fortes criticas reproduzidas 

online, via tags e hashtags e com alcance global (SILVA, 2018). 

Outra tendência deve ser verificada com a propagação de organizações de 

economia solidária, e a busca pela proliferação de relações multidiredionais, mais 

equilibradas e de redes de associações e clubes de troca, além da convocação de 

mais players como universidades, organizações não governamentais e ações de 

parceria.  

O entendimento do consumidor como parceiro, com voz ativa e desejoso por 

diálogo, além da percepção de que este também pode se apresentar como um 

parceiro de negócios em uma estrutura transversal, em que todos tem uma demanda 

e uma oferta a partilhar. “As práticas de consumo solidário são direcionadas pela 

preferência por produtos e serviços que não exploram trabalhadores e não agridem o 

meio ambiente” (KANAN, 2011, p. 59). 
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A transparência e a propositura de canais eficientes de feedback, que 

demonstrem atenção ao diálogo e que visem a entender em essência as pretensões 

do usuário, naturalmente, permeadas pela avalanche online também devem ser 

consideradas. 

Na verdade, esta era de altíssima tecnologia deve potencializar as relações 

humanas que, menos abundantes, ganham valor. Em um ambiente de prestação de 

serviços e de compra de bens cada vez mais automatizada e menos afeiçoada, o ser 

humano, escasso, retoma seu valor e passa a ser considerado em sua unicidade. A 

valorização da diversidade e da inclusão são conceitos relevantes, assim como o 

realce à individualidade.  

O consumidor deve tender a buscar marcas e organizações que aplaudam suas 

imperfeições e seus traços distintivos, justamente no contrapé da padronização que a 

informática propõe. Os primeiros sinais desta mudança de paradigma já podem ser 

notados. Nunca apoiuou-se tanto modelos plus size, veiculação de propagandas 

inclusivas ao público LGBT, a presença de negros em outdoors. A mulher-objeto, que 

figurava de biquíni em propagandas cervejeiras hoje exige respeito, salários iguais e 

cargos de liderança (SHAW, 2012). 

No ritmo em que produzimos informação a diferença entre hoje e os próximos 

dois anos é equivalente à distancia entre 1980 e 2010. Todavia, neste futuro 

absolutamente automatizado, que nos força a um isolamento social, os consumidores 

se mostrarão desejosos por um rosto amigável. Não por outra razão temos pequenas 

lojas de conveniência que sobrevivem às maquinas de venda de produtos (KOVACS, 

2018). 

Diante de tanta transparência, as cadeias produtivas devem se tornar mais 

sustentáveis, valorizando o trabalho humano. Os grupos de trabalhadores de chão de 

fabrica ganham em expressão e em publicidade. Saem nas frentes às organizações 

com forte enfoque social e ético.  

Além disso, ao primeiro sinal de racismo, sexismo, homofobia, ou quaisquer 

medidas sugestivas de segregação o boicote deve ser instantâneo e transmitido em 

tempo real, em bases globais. Análise de Segmentos e Perfis de Clientes Potenciais 

para o Setor de Transporte Aéreo de Passageiros no Brasil (IATA, 2017). 
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O comportamento do consumidor é um conjunto de referências que servem de 

suporte para o conhecimento das culturas, valores, crenças e desejos. Para entender 

realmente como os consumidores tomam suas decisões de compra, as empresas 

devem identificar quem participa do processo de decisão e as pessoas que podem ser 

influenciadores ou usuárias (KOTLER, 2003). 

O pensamento de Kotler infere sob a ação do consumidor e reflete os traços e 

características em cada momento da história, desde o surgimento do consumo em 

massa pós revolução industrial e na evolução das pessoas através dos valores e 

crenças de cada época onde é possível observar mudança de comportamento na 

forma de se consumir, no forma como as pessoas eram e são influenciadas, na 

maneira como a sociedade se vê através da história, ou pelo avanço das tecnologias 

que mudam e ditam os comportamentos. 

Os desejos para adquirir um produto não são mais os mesmo que foram na 

geração de nossos pais ou avós, o que irá estimular o consumo de nossos filhos não 

será o mesmo que nos impulsionam hoje, vivemos uma era de tecnologia onde 

dominamos toda a informação e podemos ser grandes influenciadores na tomada de 

decisão de outros consumidores, e neste sentido ser “objeto de uso” das grandes 

empresas que enxergam isto como um potencial diferenciador (PWC, 2015). 

 

4.4 ANÁLISE DE SEGMENTOS E PERFIS DE CLIENTES POTENCIAIS PARA O 

SETOR DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS NO BRASIL 

4.4.1 O que um cliente procura ao comprar uma passagem aérea? 

Há variáveis que podem alternar na prioridade de cada cliente (Figura 5) 

dependendo de como são segmentados dentro da companhia, de forma geral são 

classificados em dois grandes blocos; passageiro a negócios e o passageiro a lazer. 

Partindo então de que estas premissas são o ponto de partida do negócio e todas as 

empresas concorrentes estão no mesmo patamar de qualidade, o HVC do futuro terá 

uma ênfase nos demais quesitos em especial preço (que seria o principal atributo de 

decisão). 

Além disso, a experiência do cliente, inclusive considerando o tempo total gasto 

no pré e pós vôo, isto é, na cadeia total do tempo que o cliente utiliza como podemos 
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impactá-lo conforme timelime a seguir de um voo hoje entre São Paulo e Rio de 

Janeiro, conforme visualizado na Figura 5. 

 

Figura 5: Tempo gasto pelo cliente em um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Etapa 1 – Deslocamento residência até o aeroporto. Considerando um tempo 

médio de 1 hora, o que podemos criar que agregaria valor ao cliente enquanto ele se 

dirige até o aeroporto? Que tipo de iniciativas podemos ter para gerar uma venda 

auxiliar neste momento? Como a tecnologia poderia ajudar como vantagem 

competitiva? 

Etapa 2 – Acerto Prévios. Um tempo médio de 15 minutos para verificar check 

in, ou outros assuntos antes da etapa 3. O que um cliente gostaria de fazer neste 

período, o que poderíamos fazer para reduzir este tempo? Ou como podemos agradá-

lo em situações adversas (como um cancelamento, atraso)? 
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Etapa 3 – Raio X – Um tempo médio de 15 minutos. Como fazer este tempo ser 

uma experiência positiva? Como diferenciar o HVC do público geral? Poderíamos 

propor uma alternativa para a concessionária? Como fazer? 

Etapa 4 – Embarque – Para o HVC business (aquele que terá check in online e 

não despacho de bagagem) será o primeiro contato com nossa empresa/equipe. 

Como criar modelos de comunicação que gerem fidelização? Como proporcionar algo 

diferente? 

Etapa 5 – Decolagem / Tempo de voo – Como tratar os HVC´s e como utilizar 

este momento para gerar fidelidade? Gentilezas em geral, up grade de assento. O 

comissário poderia se oferecer para fazer o check in do próximo voo ou ajudar em 

qualquer necessidade da próxima etapa do cliente (antecipar ou atrasar bilhete por 

exemplo), fazer o HVC se sentir “ganhando tempo”, e até mesmo utilizar o comissário 

dentro das abordagens para ser um agente de vendas questionando sobre próximas 

possibilidades de viagens e oferecendo a compra. Se entendermos que a categoria 

de comissários hoje são aproximadamente 5 mil funcionários, podemos entender que 

temos uma força de venda de 5 mil pessoas. 

Etapa 6 – Desembarque. Maior valor no desembarque é a agilidade e redução 

do tempo até a etapa 7. Como fazer? Atualmente temos um projeto em curso que 

traduz esta facilidade, retrofit dos aviões, mas este beneficio esta relacionado somente 

a tratativa da companhia aérea. Como a concessionária poderia entender esta 

necessidade e atuar? 

Etapa 7 – Deslocamento até o destino final. Como fazer o sistema todo entender 

que o HVC das companhias aéreas também é o HVC do aeroporto e do sistema de 

transportes (Taxi, Uber, Cabify) que está responsável por fechar este ciclo na 

experiência do cliente. Alguma forma de automatizar ou integrar o sistema de 

passagem como o sistema de transportes? 

Reduzir o tempo total gasto em uma viagem e a experiência em toda a cadeia 

será uma das chaves para manter e aumentar os clientes HVC´s. 
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4.4.2 Entendendo os passageiros do transporte aéreo brasileiro 

Segundo estudo da CNT (2015), a demanda pelos serviços de transporte desse 

setor é determinada, entre outros fatores, pelo preço da passagem, pela variação da 

renda da população e pela disponibilidade de outros meios de transporte.  

A elevação do preço da passagem certamente acarreta na redução da procura 

por determinada companhia aérea, porém além do fator preço que indubitavelmente 

é componente bastante relevante para a tomada de decisão, mas que para muitas 

rotas é bastante similar entre os players do setor, temos a experiência do usuário 

como grande influenciador para os HVC´s.  

Importante mencionar que dita experencia deve ser percebida de forma mais 

abrangente que apenas o tempo de voo, incluindo desde a facilidade de compra, a 

inteligencia do ambiente online – site ou aplicativo, o deslocamento e acesso ao 

aeroporto, os tramites anteriores ao embarque de controle de bagagem e check in, o 

atendimento da tripulação de terra, a organização e facilidade na comunicação e no 

embarque, naturalmente o voo, e finalmente o desembarque e restituição de 

bagagem. Todas estas etapas, tratadas de forma exemplificativa, geram um 

significado diferente e sua influência na percepção do usuario (PRITSCHER; FEYEN, 

2017). 

Ninguém compra o “transporte aéreo” apenas e sem um motivo, em geral existe 

uma utilidade relacionada ao trecho da viagem, podemos definir aqui os principais 

motivos pela qual um cliente decide pela compra de uma passagem: 

1. Negócios  

2. Lazer. Turismo 

3. Lazer. Visitar a parentes em outras localidades. 

4. Outros (emergencial, saúde, falecimento familiares). 

Para cada motivo podemos entender que existe uma régua do tempo que está 

ligada a quanto cada cliente pretende pagar por aquele serviço; é dizer, que o tempo 

da compra versus o tempo da viagem define a inclinação pelo valor que será pago, 

conforme explica o quadro abaixo e baseado no estudo da CNT. 
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Quadro 5: Tempo de compra do bilhete x tempo de utilidade da viagem 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, baseado no estudo da CNT de 2005. 

 

Para um evento emergencial (d), como um falecimento por exemplo, não existe 

planejamento e certamente trata-se de uma compra com propósito emocional. Diante 

da imprevisibilidade e da urgencia, não há flexibilidade quanto a datas, não existem 

serviços substitutos, como o transporte rodoviário por exemplo (dado o tempo em 

rotas longas).  

Considerando esta primeira impressão, poderia se estar diante do HVC. Todavia, 

como se trata de um cliente motivado por situação pontual e extraordinaria, seu perfil 

de consumo é de dificil determinação; logo, restaria entender como identifica-lo e 

captura-lo de maneira assertiva. 

O passageiro “visitar” (c), é classificado por uma elasticidade no tempo, pode se 

organizar com antecedência e se moldar a todos os requisitos para encontrar seu 

maior atrativo: preço (ANAC, 2017). 

O turismo (b) é onde está a massa dos passageiros. São clientes para os quais 

o fator principal é também o preço e que modelam suas necessidades para atender 

este quesito. Tem por único limitante o período de férias (ANAC, 2017). 

Finalmente, o passageiro a negócio (a) pode alternar sua posição no gráfico, 

dependendo da previsibilidade que tenha. É um cliente com boa escala, pouco 

sensível ao preço e que merece ser acompanhado com atenção; em especial em 

virtude dos avanços tecnologicos, que trazem alternativas para diminuir a locomoção 

dos executivos, como videoconferencias.  

Além das questões de intenção de compra e intenção da viagem, fatores como 

calendário de festas e feriados tem inferência sobre as vendas de passagens 
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(reduzindo o bilhete do executivo e aumentando o turista), porém neste caso sem 

flexibilidade nas datas, o que permite manter a margem da tarifa. Estas datas já são 

conhecidas e fazem parte do negócio, saber como capturar e manter este cliente é o 

desafio. 

Outro fator que podem determinar e caracterizar clientes de alto valor ou HVC é 

o tempo de permanência no destino, neste sentido podemos classificar como sendo 

mais críticos: 

1. negócios – pouca permanência ou sem. 

2. turismo – período de permanência definido e sem elasticidade, existe uma 

data limite. 

3. visita a parentes – período de permanência elástico, sem data limite. 

4. outros – emergencial, tempo de permanência não tem significância/valor 

(ANAC, 2017). 

Cabe-se destacar que o item “d” tem a menor sensibilidade a preço, seguido pelo 

item “a/negócios”, “b/turismo” e “c/visita a parentes”; consequentemente, a diferença 

entre os quatro itens é a recorrência de compra do transporte aéreo.  

Logo, enquanto o passageiro em transito por uma emergência pode representar 

apenas uma compra isolada deste cliente e por esta ótica a menos relevante, os 

usuarios que estão em visita a familiares e a turismo podem representar uma fatia 

interessante de crescimento. 

 Todavia, para ambos os deslocamentos se dão em situações que, em regra, 

permitem planejamento bastante antecipado, alto poder de pesquisa e barganha, e 

geralmente reduzida margem no valor bilhete 

Finalmente, dado este comparativo, os usuarios com viagem a negócios tendem 

a representar o principal segmento do mercado a ser atacado pelas companhias 

aéreas (OSTERWALDER; PIGNEUR et al., 2014). 

Com amparo no que foi anteriormente descrito, entende-se que os dois grandes 

motores das companhias aéreas atualmente seriam passageiro a negócio (maior 

margem) e o turismo (maior número).  
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Relevante, no entanto, considerar que com a inclusão da geração z no fluxo de 

consumo por viagens aéreas, estas duas frentes de clientes serão grandemente 

influenciadas em sua tomada de decisão por outros fatores, além dos elencados 

acima, como meio ambiente, diversidade, auto expressão.  

Os passageiros da geração z buscam não somente preço e permanência, mas 

também propósito, claros valores, compromisso social e ambiental, valorização da 

diversidade, dentre outros elementos de ordem individual e afetiva, e caberá às aéreas 

promover os ajustes necessários de maneira a se adequar a este novo perfil de 

demanda (SEBRAE, 2019). 

 

4.4.3 Aumento fluxo de pessoas e da cadeia como todo 

A natureza do transporte aéreo e seu caráter de perdas por assentos não 

ocupados torna este mercado uma atividade de alta perecibilidade uma vez que não 

se recupera ou se reutiliza assentos que não foram ocupados em suas etapas, é um 

produto que não podemos estocar e o não gerenciamento pode impactar no caixa da 

companhia.  

Em função desta natureza do negócio pode-se entender e criar a possibilidade 

dentro dos clientes HVC do futuro um nicho de segmentação de clientes recorrentes 

que procurem preço e possam dar maior ocupação dos assentos ou FO (fator de 

ocupação) dos vôos, um ponto importante desta análise é entender que uma venda 

de passagem por um baixo preço pode incutir outros tipos de vendas ou vendas 

auxiliares que aumentaria o ticket da passagem de forma implícita. 

Também conhecidas como “ancillaries” como por exemplo um despacho de 

bagagem, um serviço de bordo, marcação de assento, assento conforto. Ainda sob 

esta ótica de tudo que possa ser gerado como negócio auxiliar todo o sistema 

envolvido no transporte pode ter benefícios e gerar caixa. Como poderíamos participar 

como um todo da receita que a geração deste “novo” movimento ocasionará em toda 

a comunidade envolvida já que estaríamos concedendo o principal atrativo para este 

segmento, que seria o preço da passagem? (NUNES, 2017). 
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4.4.4 Melhor Idade 

As pessoas passam por transformações à medida que envelhecem. As 

mudanças biológicas naturais ao envelhecimento afetam a mobilidade, a flexibilidade, 

a elasticidade, a força, a visão e a audição. Além disso, o aumento de idade influencia 

também nas relações sociais, profissionais e familiares, assim como na maneira como 

consomem produtos e serviços Além disso, no geral, quando as pessoas envelhecem, 

passam a ter um aumento significativo da renda livre para o consumo, pois se reduzem 

os compromissos financeiros familiares, enquanto passam a ter mais tempo disponível 

para dedicar a si mesmo em função da aposentadoria (BORGES, 2018). 

Até 2025 o Brasil será o sexto país do mundo com maior número de pessoas 

idosas, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o envelhecimento 

da população é um fenômeno que traz grandes mudanças no comportamento do 

mercado de transporte aéreo pois é uma fase da pessoa em que se volta ao lazer. 

Com esta previsão de aumento da expectativa de vida temos um mercado consumidor 

potencial com exploração do consumo por mais tempo, conforme figura dados do 

IBGE do percentual da população, conforme Gráfico 1 (IBGE, 2015). 
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Gráfico 1: Faixa etária população brasileira 

 

Fonte: (IBGE, 2015). 

 

Um dado importante e que precisa ser considerado nas tomadas de decisão dos 

clientes HVC´s do futuro é que a população feminina é maior em praticamente todas 

as faixas. Dentro da população idosa é uma fatia importante representando 56% do 

grupo, logo dentro da segmentação para melhor idade é preciso também entender 

quais as particularidades para o público feminino, que também é enfatizado pela 

mudança cultural e empoderamento da mulher, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 6: Percentual de gênero população idosa no Brasil 

 

Fonte: (IBGE, 2015). 
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4.4.5 Longevidade das pessoas com planejamento financeiro 

Os dados do IBGE mostram que as pessoas estão vivendo mais tempo e isto 

pode ser explicado por varios fatores mas principalmente pela melhoria dos serviços 

de saúde, questões sanitárias, aumento da escolaridade que reflete na busca por 

condições mais adequadas de sobrevivencia, avanços tecnológicos em especial da 

medicina (IBGE, 2015). 

Segundo Camarano (2002), a proporção da população idosa (mais de 60 anos), 

ou da “mais idosa” (acima de 80 anos) esta aumentando no país, em 1940 haviam 

166 mil pessoas acima de 80 anos, em 1990 este numero subiu para quase 1 milhão, 

em 2010, ainda segundo dados do IBGE tivemos 2,6 milhões de pessoas nesta faixa 

etária e para 2020 a previsão é acima de 4 milhões. Quando analisamos o crescente 

numero na faixa etária acima de 60 anos temos o Quadro 6. 

 

Quadro 7: População Brasileira com mais de 60 anos 

Ano Homens Mulheres Total 

1980 3.405.006 3.792.898 7.197.904 

1990 4.579.214 5.317.938 9.897.152 

2000 6.309.588 7.605.769 13.915.357 

2005 7.289.630 8.997.087 16.286.717 

2010 8.549.259 10.732.790 19.282.049 

2015 10.200.888 13.029.399 23.230.287 

2020 12.355.835 15.965.964 28.321.799 

2025 14.980.693 19.495.380 34.476.073 

2030 17.605.759 22.867.045 40.472.804 

Fonte: (IBGE, 2015). 
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É importante destacar que em 2020, teremos uma população com mais de 60 

anos no Brasil superior a 28 milhões de pessoas, o que representará quase 14% dos 

207 milhões de brasileiros, sendo que este numero esta composto de 56% de 

mulheres. Estes dados serão relevantes na forma como as companhias aéreas 

deverão conduzir a definição dos HVC´s no futuro, pois será uma população ativa, 

gozando de condições melhores de saúde e com pontencial nivel de renda. 

Já que dados apontam também para um crescimento exponencial da 

Previdencia Privada nos últimos anos, conforme dados da FenaPrevi (Federação 

Nacional de Previdencia Privada e Vida, 2018), entidade que representa 67 

seguradoras e entidades abertas de previdência complementar no país, ainda 

segundo a federação as contribuições complementares feitas em 2017 somaram R$ 

117,66 bilhões, resultado 2,5% superior ao montante acumulado de 2016, 

comparando com 2015 tivemos um salto de 23,01% de aumento conforme demonstra 

grafico com a evolução desde 2007 (BRASIL, Lei nº 11.182). 

 

Gráfico 2: Evolução anual dos Prêmios e Contribuições Previdência Privada em 

Milhões R$ 

 

Fonte: Fenaprevi (2018). 

 

Os dados da FenaPrevi mostram que o setor fechou 2017 com 13.324.124 de 

pessoas com planos de previdência privada aberta contratados e o ingresso de 
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264.453 mil novos participantes no sistema. Do total de participantes, 10.240.139 são 

contratos de planos individuais (incluindo planos para menores) e 3.083.985 de planos 

coletivos. 

População idosa crescente com mais saúde, melhor educação e preocupada 

com a manutenção da renda após a aposentadoria caracteriza um nicho que já é 

conhecido mas que precisa de adequações para prestar um atendimento diferenciado 

que gere fidelização e consequentemente maior retorno financeiro (IBGE, 2015). 

 

4.4.6 Pet Friendly 

Levar ou não levar seu Pet em uma viagem? Este é uma dúvida de muitas 

pessoas quando se deparam diante de suas férias. O fato é que devido ao notável 

crescimento de animais de estimação começou a se olhar diferente para esse 

mercado, mais recentemente conhecido pela nomenclatura de “pet friendly”. 

“Pet friendly” sim é um conceito que visa a denominar não somente um espaço 

físico, mas ambientes nos quais os animais possam estar na companhia de seus 

donos; e, portanto, são considerados incluídos, bem-vindos.  

Segundo dados do Serviço de Proteção ao Consumidor (“SPC”), 61% dos 

brasileiros veem seu animal de estimação como efetivo membro da família e, por 

conseguinte, gostariam de integrar seus pets em sua rotina de vida. Em mesma linha, 

e conforme análise do Sebrae, 42% dos donos de animais deixam de frequentar 

determinados lugares e estabelecimentos justamente porque estes não aceitam seus 

animais.  

Quando olhamos em detalhe para os números do mercado brasileiro, estes são 

absolutamente relevantes. De acordo com a revista Infomoney, atualmente o Brasil é 

quarta maior população do mundo de animais de estimação e o terceiro maior 

mercado consumidor de produtos para pets do mundo, movimentando mais de R$ 25 

bilhões e que está em franco crescimento.  

E não é somente isto. Os lares brasileiros possuem mais animais de estimação 

do que crianças. Já em 2013, os dados do IBGE apontavam que de cada 100 famílias, 

44 criam por exemplo cães e apenas 36 tem crianças até doze anos. Ainda segundo 
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o IBGE, os números de 2016 indicam que as famílias brasileiras cuidaram de quase 

100 milhões de cães e gatos.  

Neste sentido, abaixo se pode verificar que, apesar da crise, houve evolução 

continua no faturamento para este negócio, o que provou a resiliência deste mercado 

frente a cenários econômicos difíceis. Em 2017, segundo dados do instituto Pet Brasil, 

foram projetados mais de 25 bilhões de reais (valor nominal) movimentados nesta 

indústria, um crescimento superior a 7% comparando o ano anterior. Finalmente, para 

2020 a expectativa é de que este número cresça para a marca de 20 bilhões de reais. 

 

Figura 6: Faturamento envolvendo a indústria Pet no Brasil 

 

Fonte: Instituto Pet Brasil (2018) 

 

Considerando um mercado tão promissor, cabe às companhias aéreas 

solucionar um dilema comum para àqueles que possuem animais de estimação: o que 

fazer com os pets durante uma viagem? Ou ainda, como integrar este membro da 

família a este momento?  

O transporte de pets requer das companhias aéreas tratativas especificas e 

modos de acomodação do animal que atendam às suas necessidades de conforto e 

de segurança. 



82 
 

 
 

Hoje, todos os players da indústria nacional oferecem o serviço de transporte de 

animal de estimação, na cabine ou no compartimento de carga, a depender dentre 

outros fatores do porte do animal.  

Todavia, o que se nota é uma abordagem bastante simplista por parte das 

transportadoras, que não parecem investir de maneira a garantir ao pet (e ao dono) 

transparência, rastreamento, e, claro, conforto no trato do animal. 

Além disso, o que se notam são limitações claras, como por exemplo, de 

quantidade total embarcada junto ao passageiro confortavelmente acomodado 

embaixo do assento: atualmente só é permitido transporte neste modelo de 3 animais 

de pequeno porte por trecho. Para aqueles transportados no compartimento de carga, 

podemos exemplificar conforme segue, segundo dados da Associação Brasileira de 

Empresas Aéreas (“ABEAR”). 

 

Figura 7: Regras para o transporte de animais de estimação 

 

Fonte: Abear, 2018. 

 

Finalmente, é relevante comentar que o país não conta com legislação especifica 

para transporte de animais de estimação que simplesmente visam a acompanhar seus 
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donos em viagens, ficando a critério de cada companhia aérea a determinação dos 

critérios para esta prestação de serviço. 

Além dos animais de estimação, entendidos como pets que viajam “a lazer” com 

seus donos, podemos elencar duas categorias adicionais de animais a serem 

transportados, mas que visam a atender condições especiais de seus donos; e, que, 

portanto, poderiam ser compreendidos como “passageiros a trabalho”. São eles os 

animais guias e os de suporte emocional. Estes, sim, amparados por base legal – 

Resolução Anac 280 de 2013. 

Interessantemente, a Resolução indica que os passageiros com necessidade de 

assistência especial (“PNAE”) englobam não somente pessoas com deficiência, mas 

também pessoas com mais de sessenta anos, gestantes, lactantes, pessoa 

acompanhada por criança de colo, com mobilidade reduzida, ou qualquer outro 

passageiro que tenha limitação na sua autonomia.  

Assim, pode-se entender, em especial considerando o crescente número de 

passageiros da melhor idade como clientes do transporte aéreo, que a demanda pela 

viabilidade e inclusão destes animais de estimação tende igualmente a crescer.  

Logo, somando todas as variáveis de crescimento do nicho de mercado para 

pets, e considerando que os donos destes animais de estimação serão levados à 

predileção de uma companhia aérea em detrimento de outra não considerando o fator 

preço ou demais orientações racionais, mas sim, aquelas de ordem emocional, como 

conforto, transparência, viabilidade e qualidade na condução do animal, esta fatia de 

mercado deve ser considerada como potencial e relevante incremento de receita. 

 

4.4.7 Novos Clientes – Primeira Viagem  

Em menos 20 anos, estima-se que a demanda do setor aéreo brasileiro pode 

chegar a setecentos milhões de passageiros. Entre julho de 2017 e junho de 2018 o 

número de passageiros pagantes em voos operados por companhias aéreas 

brasileiras superou a marca de 100 milhões. No cenário internacional, a expectativa é 

de que em 2037 o número de passageiros transportados alcance a marca de 8.2 

bilhões de pessoas em todo o mundo, mais que o dobro dos 4 bilhões transportados 
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de forma inédita em 2017. Todos estes números só podem nos levar a uma conclusão: 

as pessoas seguirão voando, e cada vez mais delas. 

Neste sentido, fica evidente que há uma demanda latente e ainda não capturada, 

compreendida como Oceano Azul inclusive, e que deverá incorporar-se à totalidade 

de passageiros pagantes nos próximos anos. Estes novos clientes devem 

corresponder, segundo as pesquisas conduzidas com grupos focais, a passageiros 

advindos de outros modais, como o rodoviário e/ou de classes sociais inferiores ao 

grupo A e B.  

Um dos fatores que ainda hoje afastam estes clientes em potencial do modal 

aéreo é o medo. Este pode ser traduzido como o efetivo receio de viajar pelos céus, 

riscos de acidentes e eventuais falhas técnicas, além da dificuldade de compreensão 

de todos os tramites, incluindo os pré e pós voos, e que, assim, afastam estes 

indivíduos das dependências do aeroporto.  

Por outro lado, o grande motivador para conquista destes novos passageiros 

seria o encantamento que o transporte aéreo ainda oferece, que se reflete não 

somente na efetiva possibilidade de voar, mas também no glamour que até hoje 

destaca e segrega este modal dos demais.  

Aliada à “sedução” atribuída ao transporte aéreo, o fator tempo deve ser 

explorado como grande influência na tomada de decisão. Considerando de forma 

exemplificativa o deslocamento São Paulo – Fortaleza, temos o dispêndio de 40 horas 

no modal rodoviário contra somente 3,5 horas no modal aéreo. Logo, as dimensões 

continentais do Brasil podem apoiar para a adesão destes novos clientes ao aéreo. 

E em adição a estes fatores, temos que o fator preço, fundamental para a tomada 

de decisão de classes sociais menos favorecidas, igualmente pode colaborar para que 

cada vez mais indivíduos sejam transportados a bordo de aeronaves. Novamente 

retomando o exemplo do trecho São Paulo – Fortaleza, temos o valor bastante 

equivalente de 400 reais para ambos os modais.  

Cabe, assim, explorar o pensamento disruptivo para estes novos clientes, 

objetivando desconstruir a visão amedrontada e de insegurança quanto às viagens de 

avião, em especial, considerando o mau estado de conservação de muitos 

quilômetros de rodovia, e o longo tempo de exposição a acidentes, dado que viagens 

terrestres que podem se alongar por períodos superiores a um dia de viagem. Além 
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de uma agressiva exposição comparativa de preços de maneira que reste evidente a 

competitividade do veículo aéreo em comparação à concorrência. 

Finalmente, cabem às aéreas o entendimento pela necessidade de integração e 

desmistificação deste modal a esta potencial fatia de mercado, que não somente 

desconhece os pormenores de check-in, despacho de bagagem, comportamento a 

bordo e demais tramites, como também não se sente incorporada ao “tradicional” perfil 

de passageiros.  

 

4.5 REALIDADE ATUAL DA EMPRESA 

4.5.1 A segmentação de clientes e a efetividade das estratégias de marketing das 

companhias aéreas 

A LATAM busca aproveitar o potencial da região, tentando alavancar seus 

negócios trabalhando para atender diferentes perfis de clientes. 

Durante o ano de 2018 a LATAM alcançou um baixo resultado no indicador de 

NPS (Net Promoter Score) o qual refletiu a percepção do atual cliente frente a 

experiência de serviço apresentado pela empresa. Nos últimos 2 anos, mudanças de 

estratégia do grupo foram impactadas pela retração da economia brasileira, ao qual 

levou a postergação de diversos investimentos relacionados a incremento de 

experiência de viagem e da tentativa de reposicionamento no mercado. 

Grande parte das mudanças estão atualmente em fase de implementação, ou 

foram recém iniciadas, o que ainda não possibilita uma total alteração de percepção 

ou a análise de sua real eficácia. 

De acordo com a LATAM (2019), as novas iniciativas do grupo colocam o cliente 

no centro da estratégia, através de ações como um novo modelo de vendas, ao qual 

possibilita personalizar a experiência de viagem de acordo com o público e também 

busca aumentar a receita da empresa por meio de incremento de número de bilhetes.  

O novo modelo de vendas, aumenta a flexibilidade, para ajustar-se aos 

diferentes perfis de clientes e suas necessidades e expectativas. Nos últimos 2 anos, 

a LATAM passou a oferecer aos clientes 4 tipos distintos de tarifas, contendo opções 

diferenciadas para despacho de bagagem, seleção de assentos e flexibilidade quando 

na necessidade de alteração de data de viagem. Com este formato, foi possível 
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alcançar uma redução média de 25% da tarifa mais econômica, o que aumenta a 

competitividade frente ao grupo de passageiros que buscam precificação, a qual é a 

opção de compra de 60% dos clientes atuais. 

Outra estratégia é no investimento de USD 400 milhões em renovação de 

cabines em mais de 2/3 das aeronaves, a qual busca melhorar o conforto oferecido 

ao cliente, principalmente em rotas de longa duração, melhorando a experiência com 

a marca. A mudança responde aos pedidos de uma larga gama de clientes, a qual 

permitirá uma melhor segmentação em aeronaves, contendo ao mesmo tempo, filas 

com prioridade de embarque; área exclusiva para guardar pertences; acentos com 

mais espaço para as pernas e novas telas individuais aos clientes que buscam um 

serviço diferenciado, além de espaços na aeronave com um melhor custo benefício 

aos clientes que buscam o serviço básico. Esta distribuição permitirá à empresa 

também aumentar o total de assentos disponíveis na aeronave, o que se mostra como 

um potencial incremento de lucratividade. 

Nos aviões de rota de longa distância, que atendem as rotas internacionais, uma 

ruptura ao modelo atual será buscada, com assentos tipo leito e maior privacidade 

nas acomodações. O sistema de entretenimento também será distinto, assim como o 

serviço a bordo. Com estas alterações, a empresa busca cativar os públicos mais 

exigentes junto a marca.  

De forma paralela, outras medidas estão sendo tomadas relacionadas à 

tecnologia, como forma de garantir uma maior autonomia e agilidade aos clientes. As 

principais ações da companhia contemplam o investimento em desenvolvimento 

digital, visando a integração das plataformas do site da marca e aplicativo, a qual 

busca trazer uma conexão simples e objetiva a todo o seu público. Também foram 

realizados investimentos no entretenimento a bordo e avanços no auto-serviço, como 

tentativas de redução do tempo gasto pelos clientes durante o check-in e melhorar a 

experiência na viagem.  

Todas as mudanças foram definidas através de largas ações de marketing, as 

quais convidaram clientes frequentes de 7 países para ouvir qual a experiência 

desejada durante um voo.  

Ao final de 2018, o grupo LATAM possuía mais de 30 milhões de sócios inscritos 

em seu programa de passageiro frequente, sendo este um incremento de 9,4% em 
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relação ao ano anterior. Em conjunto, as empresas do grupo somaram no ano cerca 

de 7 milhões de passageiros que alcançaram tickets aéreos por meio deste. 

Para 2019, foi anunciado uma alteração na classificação das categorias de elite 

do programa, onde simplificou-se a forma de acessão entre estas, com metas mais 

simples de cumprimento.  

A LATAM procura se adequar aos diversos perfis de clientes, porém hoje ainda 

se limita a segmentar pela motivação da viagem: negócios ou lazer. Seu enfoque está 

em uma pequena parcela do segmento de negócios considerados como clientes 

HVC´s por voarem em média 50 trechos por ano e terem histórico de uma tarifa 3 

vezes mais alta que a média dos demais clientes, atributos que os tornam clientes de 

difícil substituição e requerem atenção especial em busca de sua fidelidade. 

Pelo segmento lazer / turismo, são clientes que trazem grande volume de 

ocupação, mas com uma margem menor, correspondem a aproximadamente 65% da 

taxa de ocupação das companhias aéreas em geral buscam. 

Importante comentar que para 2019 o programa de fidelização de passageiros 

passará por alterações. Na estrutura atual, a sociedade Multiplus, que no 

organograma societário é “irmã” da LATAM, é a responsável pela dinâmica e resgate 

de pontos, ou seja, pela gestão do programa fidelidade. Todavia para que o negócio 

ganhe sinergia e atinja a um número ainda mais massivo de clientes, ainda neste ano 

a Multiplus será incorporada ao business da aérea, o que permitirá uma maior 

aproximação entre os passageiros e a transportadora. 

O programa de fidelidade LATAM conta com a participação de usuários em seis 

países latino-americanos e além do transporte aéreo, tem-se a possibilidade de 

utilização dos pontos acumulados junto a mais de quinhentos parceiros comerciais. 

Com a incorporação da Multiplus, o programa passou a ser o quinto maior programa 

de fidelidade aérea do mundo. 

Somente o Brasil representa 50% dos mais de 30 milhões de usuários 

associados, um crescimento aproximado de 20% nos últimos dois anos, e tem por 

principal competidor de mercado o programa Smiles, da Gol Linhas Aéreas, ao qual 

possui similar Market Share e também está em fase de internação de negócio de 

milhagens à atividade principal da empresa. 
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5. PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

Para que se pudesse identificar com precisão as expectativas e os fatores de 

refração de potenciais clientes de alto valor a serem captados pela organização, foi 

aplicada a metodologia Oceano Azul. Com base nesta, propõe-se identificar demanda 

latente, de baixa concorrência entre os players de mercado, e a estudá-la de maneira 

aprofundada por meio de grupos focais. 

Com base no feedback destes personagens representativos dos nichos de 

mercado que se visa a capturar e a fidelizar, sugere-se os pontos chave de adaptação 

da proposta de valor da organização e a viabilidade de sua implementação.  

 

5.1 PERCEPÇÃO DOS SEGMENTOS POTENCIAIS DE CLIENTES SOBRE OS 

SERVIÇOS AÉREOS 

No intuito de avaliar a percepção dos clientes sobre os serviços aéreos, foi 

realizada uma pesquisa de Grupo Focal com 5 grupos, os quais representavam os 

principais segmentos de clientes: Idosos (acima de 65 anos), os atuais HVC, quais 

sejam os passageiros corporativos, Geração Z, com idade média de 20 anos, Pet 

Friendly, Passageiro de primeira viagem (possíveis entrantes no modal aéreo). 

 A pesquisa foi precedida pela reflexão de segmentos de clientes atrativos, 

conforme discutido no capitulo 4. A partir dessa especificação buscou-se conhecer 

mais profundamente quais seriam suas motivações, as características de utilização 

dos serviços aéreos, suas insatisfações, os motivos que porventura os afastam da 

utilização do transporte aéreo de passageiros, e os fatores determinantes para a 

escolha sua companhia aérea de preferência, caso aplicável. 

Logo, com o intuito de atender aos objetivos acima indicados, o presente estudo 

utilizou-se da aplicação da estratégia do Oceano Azul, a qual se detalha na sequência, 

a determinados grupos de passageiros, os quais representam demanda em potencial 

do modal aéreo.  

A estrutura da pesquisa seria, por conseguinte, obter o feedback destes 

possíveis novos usuários e compreender o porquê de sua não participação ou de sua 

participação tímida como clientes; ou seja, o que os afasta da utilização do transporte 
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aeroviário, quais suas principais insatisfações, o que eles buscam e o que os inclina 

a uma tomada de decisão no momento de sua compra.  

Para que fosse possível o atendimento destes questionamentos, foram 

realizados 5 grupos focais, de 02 a 05 de maio de 2019, cada grupo contendo de 7 a 

9 pessoas alocadas em uma sala e /ou em ambientes em que fosse permitido um 

diálogo aberto e colaborativo, como cafés e áreas comuns de estabelecimentos 

comerciais. Foi indicado tratar-se de uma pesquisa, mas sem detalhamento da 

companhia aérea que patrocinava a investigação.  

A razão pela qual conclui-se pela não identificação da Latam foi no sentido de 

manter o diálogo o mais livre possível entre os participantes, sem inclinações ou 

intimidação dos participantes em qualquer sentido, encorajando-se inclusive uma 

visão ampla e comparativa. As críticas, os feedbacks e as aspirações, assim, puderam 

ocorrer de forma irrestrita, não somente considerando a totalidade dos players da 

indústria aérea, bem como clientes de outros modais. 

 Os participantes foram selecionados de maneira aleatória, mas considerando os 

perfis de cada categoria investigada e foram mantidos isolados de qualquer fator 

externo por um período aproximado de 45 minutos cada.  

Durante este período, parte do grupo procedeu com abordagem dos envolvidos 

e outra parte foi responsável por agregá-los, já na área isolada. Todos do grupo 

uniram-se quando do início da condução da dinâmica. Já com o envolvimento dos 

selecionados, foi realizada uma breve introdução do tema, indicando a relevância de 

sua participação e a necessidade de que se pudesse contar com seus depoimentos 

reais e anônimos.  

Cada participante foi, assim, encorajado pelo grupo a relatar, a partir de pontuais 

questionamentos introdutórios propostos, sobre suas experiências de viagem, quais 

modais utilizados, a frequência, os anseios, os objetivos, e as insatisfações e 

dificuldades que tiveram e/ou poderiam vir a ter em uma eventual oportunidade 

utilizando o modal aéreo.  

O objetivo seria não apenas compreender as experiências a bordo da aeronave, 

mas sim todas as etapas de utilização do modal, pré e pós voo; considerando, 

portanto, o que leva ou não estes indivíduos a se utilizar o transporte aéreo.  
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Assim, as discussões foram levadas de maneira a cobrir desde o primeiro 

momento em que surge a intenção de realizar uma viagem, a eleição de determinada 

alternativa de transporte, a experiência e o meio de compra do bilhete, a experiência 

no aeroporto, como check in e despacho de bagagem, os tramites de embarque, 

naturalmente o momento a bordo da aeronave, e finalmente, o desembarque, a 

restituição da bagagem e a saída. 

 Para que se pudesse obter o feedback desejado, no entanto, não houve 

agrupamento fixo de perguntas, de forma a não limitar a discussão. As indagações 

propostas pelo grupo visaram a apenas impulsionar o brainstorm e foram conduzidas 

conforme os debates e observações coletadas no transcorrer de cada encontro, 

tentando cobrir alguns aspectos relevantes ao estudo em questão e utilizando a 

metodologia do “Oceano Azul” de Chan Kim & Renée Mauborgne (2007) a qual será 

abordada mais adiante. 

Os participantes foram agrupados de acordo com 5 características comuns a 

cada participante de uma mesma seção: 

- Melhor Idade (participantes com idade entre 65 a 75 anos); 

- HVC; 

- Geração Z; 

- Pet Friendly; 

- Passageiro de primeira viagem (possíveis entrantes no modal aéreo); 

 Os grupos foram escolhidos devido a atratividade demonstrado no estudo já 

realizado no capítulo 4 deste. 

Os depoimentos demonstraram inclusive características importantíssimas sobre 

como cada grupo planeja e conecta a sua viagem à rotina. Como cada grupo possuía 

uma característica comum que unia seus participantes, através de estudo prévio 

buscou-se conhecer mais sobre estas características e procurou utilizá-las durante os 

encontros para extrair mais do assunto.  

Conhecer destas características também foi importante na busca dos possíveis 

participantes aos grupos focais, pois através deste pode-se montar uma estratégia de 

possíveis locais de busca ou formas de nos conectarmos a estas pessoas para uma 
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abordagem inicial. Diversos foram os modos ou locais visitados na seleção dos 

participantes, variando por exemplo desde abordagens prévias e aleatórias em 

rodoviária, a visitas a associações, ida em cadeia de lojas de determinado nicho de 

produto e visitas a instituições de ensino. 

Em um universo não limitado de perguntas e respostas o resultado demonstrou 

uma importante alavancagem sobre temas não triviais ou comumente aplicados na 

indústria em questão, aflorando um leque de apontamentos que demonstram 

mudanças nos mais diversos grupos entrevistados. 

 

5.2 ESTRATÉGIA DO OCEANO AZUL 

A estratégia do “Oceano Azul” busca abordar o conceito de que a maneira mais 

assertiva de superar os concorrentes é parar de tentar superá-los. Ao invés disto, a 

ideia por detrás dessa metodologia é a de buscar universos de mercado não 

explorados, denominados pelos criadores como “Oceano Azul”.  

Kim & Mauborgne (2007), criadores do conceito, utilizam a metáfora de que o 

“Oceano Azul” é um local onde se pode nadar livremente, enquanto os mercados já 

saturados são o “Oceano Vermelho”, onde ocorrem as diversas batalhas entre 

concorrentes.  

O quadro abaixo demonstra as diferentes características de se competir em um 

“Oceano Vermelho” versus a criação de um “Oceano Azul”. 

 

Quadro 8: Estratégia do Oceano Azul 
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Fonte: Kim e Mauborgne (2007)  

 

Por detrás desta ideia do “Oceano Azul” também existe um importante fator que 

é a alteração do trade-off entre valor e custo ao cliente e à empresa a partir da 

inovação. Por meio da eliminação ou redução de fatores que a indústria já compete 

atualmente, a empresa apresentará uma redução de seus custos, ao mesmo tempo 

em que aumentando ou criando elementos em que a indústria jamais ofertou a 

percepção de valor desta é ampliada ao cliente.  

Kim e Mauborgne (2007) eternizaram este trade-off intitulando a prática de 

resposta a quatro perguntas: 

1. Which of the factors that the industry takes for granted should 
be eliminated? 
2. Which factors should be reduced well below the industry’s standard? 
3. What factors should be raised well above the industry’s standard? 
4. What factors should be created that the industry has never offered? (Kim; 
Mauborgne, 2007). 

O conjunto destas perguntas foi denominado pelos autores como quadro ERRC 

(Eliminate – Reduce – Raise – Create), ao qual como resposta demonstra os fatores 

de competição. Com a respostas a estas perguntas é possível criar um gráfico dos 

fatores versus o nível ofertado entre as empresas existentes em determinado 

seguimento, ao qual buscasse demonstrar as possibilidades futuras de prospecção e 

o atual gap existentes. 
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Gráfico 3: Diferenciação com base na oferta de fatores 

 

Fonte: Kim e Mauborgne (2007) 

 

5.2.1 Aplicação do conceito “Oceano Azul” – ERRC 

A partir dos grupos focais realizados foi possível a construção da Matriz das 4 

ações aplicada à cada um dos 5 segmentos de clientes, as quais serão apresentadas 

nas Figuras 8, 9, 10 e 11. 

 

5.2.2 Análises para o Segmento “Melhor Idade” 

 

Figura 8: Quadrantes segmento “Melhor idade” 
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Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em Kim e Mauborgne (2007). 

 

Gráfico 4: ERRC – Melhor Idade 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em Kim e Mauborgne (2007). 

 

 Longos percursos a pé: Otimizar o tempo e a forma de deslocamento do 

cliente, trazendo mais conforto e comodidade, na experiência deste cliente 

dentro do aeroporto, anterior ao voo. Através da compra e disponibilização de 

cadeiras motorizadas, gerará autonomia, independência e velocidade no 

deslocamento. 

 Retrabalho no input de informação: Adotar um banco de dados, de forma a 

manter as informações básicas do viajante, evitando retrabalhos desnecessários 

a cada experiência e em especial reduzindo as potenciais barreiras que o 
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ambiente virtual possa vir a apresentar para este público (devido a menor 

utilização de novas tecnologias) de forma a transformar a experiência mais 

intuitiva.  

 Poluição visual e sonora: Melhorar a sinalética disponíveis nos aeroportos 

trazendo uma linguagem menos técnica e mais objetiva, isto é, reduzir a 

quantidade melhorando a qualidade das informações e a sua localização. 

 Reduzir os processos: Desburocratizar os processos na experiência completa 

de viagem do cliente desde o primeiro contato na compra da passagem até o 

desembarque. 

 Impessoalidade: Desburocratizar os processos na experiência completa de 

viagem do cliente, desde o primeiro contato na compra da passagem até o 

desembarque. 

 Esforço físico: Destacar um profissional que apoie na restituição de bagagem, 

considerando o esforço e velocidade necessária do idoso para retirada do 

pertence da esteira.  

 Empatia: buscar entender as demandas e limitações específicas desse 

passageiro e tentar saná-las de forma objetiva e pessoal. 

 Atendimento presencial por semelhante: Criar um maior leque de contratação, 

criando a participação de profissionais da melhor idade e os direcionando ao 

atendimento de semelhantes, em todas as etapas pré / pós voo.  

 

5.1.3 Análises para o Segmento “Passageiro de Primeira Viagem” 

 

Figura 9: Quadrantes semento – Passageiro de Primeira Viagem 
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Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em Kim e Mauborgne (2007). 

 

Gráfico 5: ERRC “Passageiro Primeira Viagem”

 

Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em Kim e Mauborgne (2007). 

 

 Medo: O medo, também traduzido como insegurança, foi visto como o fator 

principal que afasta estas pessoas do modal aéreo, este é desde fatores de 

segurança sobre acidentes, como também comportamental, sobre como se 

portar desde a chegada no aeroporto e durante o voo em si. A eliminação é 

realizada com base em uma aproximação destes passageiros com a realidade 

do modal aéreo, tentando simplificar e quebrar eventuais místicas existentes. 
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 Desinformação: Criar um canal de acesso para novos entrantes criando um 

ambiente de fácil acessibilidade e uma conexão. Este pode ser feito por meio de 

campanhas educativas, viabilizadas principalmente em ambiente on-line, na qual 

o intuito base é orientar e não venda direta.  

 Desconhecimento: Eliminar a barreira existente entre o modal e este grupo de 

pessoas. A ideia neste é criar uma ruptura a cerca deste ser um transporte de 

elite, inacessível, perigoso e de difícil utilização.  

 Poluição visual e sonora: Melhorar a sinalética disponíveis nos aeroportos 

trazendo uma linguagem menos técnica e mais objetiva, isto é, reduzir a 

quantidade melhorando a qualidade das informações e a sua localização. 

 Quantidade de processos: Desburocratizar os processos na experiência 

completa de viagem do cliente desde o primeiro contato na compra da passagem 

até o desembarque. Adotar um banco de dados, de forma a manter as 

informações básicas do viajante, inclusive para fins de fidelização.  

 Impessoalidade: Reduzir a formalidade e impessoalidade com um tratamento 

diferenciado, que seja inclusivo e humano, reduzindo a ansiedade e stress desde 

o momento do check-in.  

 Encantamento: Aumentar a percepção de valor e potencializar a experiência 

no modal aéreo de forma que ela seja incluída na realidade desse passageiro, 

como uma alternativa real de transporte, fazendo com que naturalmente esta 

pessoa seja uma promotora (multiplicadora) do modal aéreo/empresa. 

 Identificação da primeira viagem: Identificar na compra do bilhete que é a 

primeira viagem do cliente para trabalhar a experiência que trará significado para 

eles, exemplo foi citado durante o focal grupo que era muito importante para eles 

viajarem na janela, com isto a companhia poderá definir obrigatoriamente 

assento preferencial na janela para eles. 

 Tratamento diferenciado (acompanhamento): Ter uma equipe preparada em 

solo e durante o voo para tornar a experiência de viagem especial e todo 

processo de ponta a ponta fluido com naturalidade e sem intercorrências. Foi 

citado pelo grupo focal que fazia muita diferença no modal rodoviário a 
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apresentação do motorista, cordialidade, informações simples como rota, 

duração, reduzindo a impessoalidade. 

 Uma experiência pré-embarque: Enviar via App ou e-mail um vídeo 

apresentando o avião, informações gerais, Raio X, sala de embarque, 

experiência a bordo (uso de cinto, uso do banheiro), reações adversas durante 

voo (pressão do ouvido, turbulência) para que gere confiança ao cliente. 

 

5.1.4 Análises para o segmento “Pet Friendly” 

 

Figura 10: Quadrantes Segmento - Pet Friendly 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em Kim e Mauborgne (2007). 

 

Gráfico 6: ERRC “Pet Friendly” 
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Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em Kim e Mauborgne (2007). 

 

 Medo: Medo de que seu animal não seja transportado e tratado da maneira 

como a pessoa deseja, o qual pode gerar falsa sensação de risco ao animal.  

 Desinformação: Transparência quanto ao transporte do animal e visibilidade 

de todas as etapas necessárias para o transporte. 

 Restrições: Reduzir as restrições legais atuais, maximizando a quantidade 

e/ou ampliando a gama permitida. 

 Impessoalidade: Promover um tratamento aos animais que traga a percepção 

de que é um membro da família, e não uma bagagem ou acessório.  

 Satisfação: Gerar uma confiança no cliente quanto ao engajamento da 

empresa para apresentar uma viagem segura ao seu animal.  

 Fidelização: Através de uma cultura alavancar a fidelização deste público e 

criar uma cadeia de promoção da empresa pela sua cultura.  

 Área de convivência exclusiva: Criar área de convivência exclusiva no terminal 

de passageiro, com itens básicos como água e higiene, e criar uma identificação 

de passageiros com animal afim de evitar a convivência entre passageiros que 

viajam ou gostam de animal com os que não se sentem confortáveis ou possuem 

alguma restrição a estes. 
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 Câmera de monitoramento: Para situações onde o animal é transportado 

longe do seu dono é importante sanar o maior medo que os proprietários 

possuem, que é a ausência de informação sobre as condições do animal durante 

o voo. Por meio da câmera o proprietário tem acesso, durante todo o voo, da 

situação do animal. 

 Rastreamento: Evitar problemas de erros humanos e evitar o extravio do 

animal. 

 

5.1.5 Análises para o segmento “HVC” 

 

Figura 11: Quadrantes segmento “HVC” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em Kim e Mauborgne (2007). 

 

Gráfico 7: ERRC “HVC” 
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Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em Kim e Mauborgne (2007). 

 

 Burocracia: Eliminar o input de informações manuais e a quantidade de 

informações tornando as etapas ágeis e objetivas. Garantir a facilidade de 

tratativa nas alterações ou novas necessidades. 

 Erros: Possuir um time dedicado e treinado para solução dos intemperes no 

primeiro contato. 

 Interfaces: Eliminar interface humanas, digitalizando todo o processo de 

maneira rápida e objetiva, customizando o pacote oferecido de acordo com o 

comportamento e perfil deste cliente. 

 Tempo despendido: Buscar a redução de todo o tempo despendido no 

aeroporto, seja antes ou depois do voo sendo um facilitador dentro de todas as 

etapas principais de embarque e desembarque. 

 Digital: Garantir que todos os tramites da viagem deste passageiro ocorram 

de maneira on-line e que sejam controlados / acessíveis por este cliente. 

 Diferenciação: Tratamento exclusivo em todas as etapas do processo. 
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5.1.6 Análises para o segmento “Geração Z” 

 

Figura 12: Quadrantes segmento “Geração Z”: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em Kim e Mauborgne (2007). 

 

Gráfico 8: ERRC “Geração Z” 
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Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em Kim e Mauborgne (2007). 

 

 Burocracia: Eliminar o input de informações manuais e a quantidade de 

informações, tornando as etapas ágeis e objetivas. Garantir a facilidade de 

tratativa nas alterações ou novas necessidades. 

 Interfaces: Eliminar interface humanas, digitalizando todo o processo de 

maneira rápida e objetiva, customizando o pacote oferecido de acordo com o 

comportamento e perfil deste cliente. 

 Tempo despendido: Buscar a redução de todo o tempo despendido no 

aeroporto, seja antes ou depois do voo sendo um facilitador dentro de todas as 

etapas principais de embarque e desembarque. 

 Preço: Maior customização dos pacotes, horários, alterações de voos, 

otimização da capilaridade da malha de forma que se possa viajar, produzir 

maior possibilidade de viagens com menor investimento. 

 Digital: Garantir que todos os tramites da viagem deste passageiro ocorram 

de maneira on-line e que sejam controlados / acessíveis por este cliente. 

 Diversidade: Cultura inclusiva da companhia, demonstrada por meio de 

funcionários com perfis variados. 

 Canal de comunicação: Permitir a participação destes usuários na “formação” 

da companhia, por meio de feedbacks e pesquisa de satisfação por meio de 

canais alternativos, e em particular veículos eletrônicos. 

 Sustentabilidade: Informação e aplicação sobre práticas sustentáveis, 

reduzindo a utilização de papel, emissão de CO2, reciclagem, copos 

descartáveis a bordo. 

 Ações sociais: Divulgação das ações sociais apoiadas pela companhia, 

permitindo a participação destes clientes nestas oportunidades, com objetivo de 

criar identidade com a marca, a sensação de pertencimento e finalmente a 

fidelização. 

 Entretenimento: Maior oferta possível de recursos de entretenimento e 

interatividade a bordo. 

 Flexibilidade: Potencializar a tomada de decisão quanto ao destino, horário, 

datas de ida e retorno, multiplicando as possibilidades de destinos dentro de um 

mesmo bilhete. 
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 Integração de outros modais: Integração com outros modais, como uber, 

yellow, grin, de maneira que se permita um acesso rápido, eventualmente sem 

transito ao aeroporto, garantindo uma experiência mais ampla de mobilidade, e 

online. 

 Participação destes passageiros na criação de conteúdo: Uma vez que se 

trata de um grupo bastante digitalizado, que visa a participar da rotina da 

operação, seria aberta a possibilidade de permitir que estes clientes criem 

conteúdo a ser divulgado nas revistas de bordo e demais mídias. 

 

5.3 PERCEPÇÕES GERAIS SOBRE OS GRUPOS ESTUDADOS 

 Para melhor demonstrar as oportunidades identificadas pela metodologia 

“Oceano Azul” foi projetado o Gráfico 9, apresentando a curva de valor que poderá 

ser explorada pela Latam. 

 

Gráfico 9: ERRC “5 Grupos Focais” 
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Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em Kim e Mauborgne (2007). 

 

No Gráfico 9 é possível observar a combinação de todos os fatores apontados 

durante a execução dos grupos focais.  

 Para criar uma linha de trabalho, os 37 fatores foram analisados e a partir desta, 

criados primeiramente segmentados em seis grupos ao quais se conectam: 

 Sentimento: Estado e reações do corpo humano frente a situações 

enfrentadas. 

 Geração de Valor: Ações que visam atingimento de resultados sociais, 

estratégicos, ambientais ou econômicos. 

 Orientação por processos: Busca de eficácia e eficiência em suas atividades 

de forma a geri-las de forma a somar valor à empresa e clientes.  

 Desenvolvimento sustentável: Contribuição positiva à sociedade e ao meio 

ambiente através de seu comportamento frente aos impactos de suas decisões, 

atividades e posturas, sempre buscando ética e cidadania. 

 Adaptabilidade: Capacidade de se alterar ou flexibilidade frente a novos 

desafios ou alterações de contexto. 

 Tecnologia: Compromisso com inovação na busca de melhores resultados e 

serviços. 

Após esta segmentação, analisando sobre outra ótica foi possível novamente 

agrupar estes seis segmentos, em dois grandes grupos conforme a ação principal 

compreendida como necessária para uma empresa ir ao atingimento destas.  

Desta forma, os seis segmentos foram divididos entre “Cultural” ou “Investimento 

financeiro”, sendo este arquitetado em três níveis distintos representando o montante 

financeiro a ser empregado à sua execução: 

 $ - Baixo investimento – representando ações cujo retorno financeiro possa 

ser capturado em poucos meses ou sua quantia seja percentualmente baixa 

quando comparado ao seu resultado. 
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 $$ - Médio investimento – representando ações que requerem planejamento 

estratégico à sua execução e podem consumir recurso substancial devido a 

escala a ser alcançada.  

 $$$ - Alto investimento – apresentam grande ruptura em relação ao modelo 

atual ou empregar tecnologias não dominadas e de alto valor no mercado. 

No intuito de ilustrar a relação entre os valores destacados e o esforço de 

adaptação da organização, a Figura 15 foi criada simbolizando ao centro as seis 

primeiras segmentações, as quais estão rodeadas pelas ações que desencadearão 

na empresa de ordem cultural ou financeira. 

 

Figura 13: Simbologia de segmentações: 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

O resultado desta categorização pode ser encontrado no “Apêndice A”, intitulado 

“Os 37 fatores chave e suas categorizações”. Neste será possível verificar como os 

mesmos estão diluídos ao longo dos quatro quadrantes: eliminar, reduzir, elevar ou 

criar.  
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5.4 ANÁLISE DE VIABILIDADE  

O estudo de viabilidade foi baseado nas categorias previamente apresentadas 

para segmentar todos os fatores apontados pelos Grupos Focais. Utilizando-se da 

estatística foi realizado uma análise quanto a volumetria dos fatores: Cultura, 

Investimento Financeiro ($), Investimento Financeiro ($$) e Investimento Financeiro 

($$$) para compreender as principais alavancas que representam o combustível a 

uma mudança de patamar organizacional fins ir de encontro aos pontos elencados no 

estudo.  

No “Apêndice B” poderá ser encontrada a representação gráfica aos quatro 

quadrantes estudados, demonstrando a magnitude em que se distribuem cada um 

dos elementos.  

Abaixo é ilustrado a distribuição chamada “Global”, isto é a distribuição que 

representa a soma dos resultados dos quadrantes: eliminar, reduzir, elevar e criar com 

base na presença dos fatores cultural ou financeiro: 

 

Gráfico 10: Distribuição Global 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Por intermédio desta análise é possível concluir que 68% dos fatores são 

relacionados com aspectos da cultura da organização, os quais não requerem 

considerável investimento financeiro para sua implementação e está inerente em 
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cinco das seis subcategorias criadas: Sentimento, Orientação por processos, 

Adaptabilidade, Geração de Valor e Desenvolvimento sustentável.  

Das subcategorias apontadas, Sentimento e Adaptabilidade foram as mais 

mencionadas, o que demonstra que a grande transformação organizacional para 

conectar com o cliente do futuro pode ocorrer através de pouco investimento e muito 

engajamento das pessoas. 

Outro ponto relevante é que 11% dos fatores são itens que requerem baixo 

investimento financeiro, com ações simples como: auxílio na retirada de bagagens de 

esteiras, criação de um processo de priorização para atendimento, vídeos 

promocionais acerca de aspectos do voo, aeroporto e aviação em geral e treinamento 

de equipe para lidar com situações adversas. 

A somatória destas duas categorias, a qual representa 79% dos fatores 

apontados, refletem uma possível viabilidade técnica e financeira de se executar este 

novo modelo de negócio transformando-se em uma empresa sem igual competidores.  

Aos 21% restantes, aos quais requerem aporte financeiro de maior magnitude, 

são em sua grande maioria relacionados a revolução digital, atualmente 

imprescindíveis, e extremamente relevantes à perenidade do negócio. Por meio dos 

avanços tecnológicos há também uma grande economia em médio e longo prazo 

devido ao efeito positivo sobre os custos fixos da organização, aos quais poderão ser 

refletidos na precificação, impactando diretamente no desejo de compra e na imagem 

que o cliente tem da organização. 

Tendo em vista que hoje o mercado de aviação, assim como muitos outros 

segmentos, tem os olhos voltados para tudo que está relacionado à tecnologia, o 

estudo aponta que o sucesso futuro poderá depender de conceitos e atitudes básicas, 

que não geram custo, mas que se tornam relevantes na tomada de decisão dos 

clientes. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O presente trabalho teve por objetivo apoiar na construção da proposta de valor 

para a LATAM, de maneira a ajustá-la aos atuais anseios do mercado em que se 

insere e, igualmente, a antever as expectativas futuras de usuários de alto valor. 

Este estudo teve por ponto de partida o entendimento sobre a segmentação de 

clientes, buscando compreender o perfil dos usuários do transporte aéreo de 

passageiros: quem são, como se comportam, quais seus anseios, quais suas 

motivações de compra, e, ainda, qual o retorno que oferecem à aérea, para que 

possam ser devidamente agrupados e atendidos.  

Com base nestas informações, pretendeu-se, identificar o potencial cliente de 

alto valor para a LATAM para os próximos anos, e com amparo neste diagnóstico, 

propor um caminho ainda não percorrido pela aérea que a diferencie dos demais 

players de mercado.  

O objetivo central é que esta organização se torne a preferida pelos usuários em 

um modal atualmente com poucos competidores, mas com grande potencial para 

expansão, considerando um país como o Brasil, de dimensões continentais e com 

uma população e indústria cada vez mais difusas e espalhadas.  

Para este último caso, importante ressaltar a necessidade de quebra de 

paradigmas e de vieses emocionais para captação desta demanda latente que, por 

razões que variam do medo ao elitismo, da ausência de um produto específico à 

excessiva automação, ainda não está inserida no mercado aéreo. 

 Logo, com o intuito de determinar os ajustes necessários à proposta de valor da 

aérea, o ponto de partida foi a atual fotografia da organização. Percebe-se que hoje a 

companhia segmenta seus clientes em dois grandes grupos: o passageiro corporativo 

e o passageiro a lazer. 

Todavia, diante da crescente população que viaja tomada por inúmeras 

motivações, esta bipartição de clientes transfigura-se superficial. Isto porque ao 

segmentar os usuários de maneira macro, a organização não leva em conta outras 

questões como comportamentais (ocasião, razão de compra, frequência, atitude em 
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relação ao produto), psicográficas (estilo de vida, percepções, personalidade) e até 

mesmo demográficas (geração, idade, estado civil, tamanho da família). 

Naturalmente, ao não se aprofundar em influenciadores tão importantes para a 

eleição de compra pelo passageiro, torna-se dificultosa a construção de um produto 

que o satisfaça de maneira contundente.  

Entende-se que atender a um mundo globalizado, com indivíduos exigentes, em 

busca por bens e serviços personalizados, em um ambiente volátil e de acirrada 

competitividade, exige das empresas uma segmentação por nichos; dado que é 

somente a partir desta visão em microscópio que se pode criar produtos direcionados 

e inovadores.  

Ademais, infere-se que é por meio desta tradução de “atendimento 

personalizado” que se viabiliza a fidelização de uma importante parcela latente do 

mercado de transporte que ainda não se sente atendida diante de suas necessidades 

e expectativas. 

Assim, utilizando-se da estratégia do Oceano Azul, este trabalho buscou apontar 

novas fatias de mercado, ainda não integradas ao modal aéreo e, a partir dos 

resultados obtidos em análises de grupos focais, refletir sobre como capturar e 

fidelizar estes outros segmentos, quais sejam, melhor idade, Geração Z, Pet Friendly 

e indivíduos que ainda não se utilizam do modal aéreo.  

Nota-se, assim, que estes personagens, que representam uma área atualmente 

de baixa ou nenhuma concorrência, devem unir-se ao cliente corporativo no posto de 

HVC´s, representando o grande mercado do futuro próximo e o maior desejo das 

companhias aéreas. 

Importante mencionar, no entanto, que as conclusões ora apresentadas são 

limitadas pela geografia e pelo número de indivíduos investigados. As discussões em 

grupos focais seguindo a metodologia Oceano Azul representaram um produtivo 

debate, mas considerando uma amostragem tímida para uma população de mais de 

duzentos milhões de pessoas e mais de cinco mil municípios. 

Ademais, nosso estudo transcorreu pela percepção captada na análise de dados 

e projeções estatísticos, e que podem oscilar e/ou não se concretizar considerando 

que estamos diante dos primeiros passos de um novo governo executivo federal e 
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estadual, as variações do Real frente às demais moedas estrangeiras, e a expectativa 

por estabilidade político-econômica e a retomada do crescimento no país. 

De todas maneiras, resta a recomendação para análises posteriores da 

organização que os estudos intracompanhia de marketing sejam focados em uma 

maior segmentação de grupos de clientes. Os investimentos com as ações de 

marketing são importantes primeiramente para desmistificar o modal aéreo para novos 

clientes, dando-lhe credibilidade, acessibilidade e destaque para o precioso diferencial 

deste modal frente aos demais, a velocidade. 

Além disso, por meio dos resultados destas novas estratégias de captação e 

fidelização de novos usuários no transporte aéreo, tem-se ganho de vendas e geração 

de fluxo de caixa e negócios para a cadeia como um todo, o que permitiria, inclusive, 

criação de parcerias, as quais não foram exploradas no presente estudo. 

Isto porque, quanto mais pessoas circulando, mais recursos são movimentados 

nestes deslocamentos, fomentando outras áreas de negócios complementares, como 

transporte urbano de passageiros, alimentação e venda de produtos nos saguões ou 

salas de embarques, hotelaria e turismo.  

Resta, assim, também a sugestão de que mais ações em parcerias sejam 

analisadas e exploradas pela companhia aérea, de maneira a potencializar a 

experiência de seus usuários. 

Por derradeiro, e em virtude de todo o exposto, este trabalho conclui com a 

recomendação de que a LATAM promova um olhar em detalhe para estes novos 

usuários de alto valor, analisando os impactos na vida de cada geração, entendendo 

e propondo alternativas e soluções em nossa companhia que transitam principalmente 

nas mudanças culturais, com a ideia de mostrar que podemos acessar e fidelizar uma 

gama de clientes que precisam de outros recursos, apontados de ordem emocional, 

que estão além das inovações tecnológicas tão abordadas e ainda importantes nesta 

indústria. Entende-se ainda que as motivações de consumo estão mudando, 

moldadas por estas transformações culturais e os avanços tecnológicos incessantes, 

fazendo com que as empresas repensem sobre quem será o futuro HVC e se antecipe 

às suas necessidades por meio de uma adaptação à sua atual proposta de valor. 

Destacam-se como pontos chave para captação e fidelização destes novos clientes a 

cortesia e a sensibilidade no atendimento, de maneira que se tenha fit entre a 
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expectativa do usuário e o tratamento recebido, o qual inclusive pode ser pela 

privacidade e pelo pouco contato, e o investimento em tecnologia, da qual somos cada 

vez mais dependentes.  

Importante destacar que os clientes corporativos seguem englobados no 

conceito de high value customer, mas que, de todas formas, serão atendidos e 

beneficiados por um serviço mais ajustado ao seu perfil de consumo. 

Para o grupo, fica o aprendizado de como qualquer organização deve ser 

entendida como um organismo vivo, sempre em adaptação ao ambiente em que se 

insere. Fica evidente o desafio de se antecipar às expectativas dos clientes antes que 

estas já virem demandas efetivas, buscando acender o fator encantamento, que em 

tanto ainda se remete ao modal aéreo. 

Ademais, cabe ressaltar o quanto à escuta ativa do cliente deve ser reforçada, 

como forma de evolução. A participação do usuário na construção do modelo de 

negócios deve ser uma tônica, e somente sua inclusão no cerne do negócio pode levar 

a uma construção de proposta de valor de sucesso pela companhia. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A: “Os 37 fatores chave e suas categorizações” 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores (2019) 

  

QUADRANTE FATOR SUBCATEGORIA 1 NÍVEL SUBCATEGORIA 2

Burocracia Cultura Orientação por processos

Medo Cultura Sentimento

Longos Percursos a pé Investimento financeiro $$$ Tecnologia

Retrabalho no Input de Info. Investimento financeiro $$$ Tecnologia

Erros Investimento financeiro $ Orientação por processos

Interfaces Investimento financeiro $$$ Tecnologia

Desinformação Cultura Geração de valor

Desconhecimento Cultura Geração de valor

Tempo despendido Investimento financeiro $$ Orientação por processos

Impessoalidade Cultura Sentimento

Preço Cultura Adaptabilidade

Esforço físico Investimento financeiro $ Orientação por processos

Restrições Cultura Adaptabilidade

Quantidade de processos Cultura Orientação por processos

Poluição visual e sonora Cultura Orientação por processos

Digital Investimento financeiro $$$ Tecnologia

Diversidade Cultura Desenvolvimento sustentável

Satisfação Cultura Sentimento

Fidelização Cultura Geração de valor

Diferenciação Cultura Sentimento

Encantamento Cultura Sentimento

Empatia Cultura Sentimento

Canal de comunicação Cultura Adaptabilidade

Sustentabilidade Cultura Desenvolvimento sustentável

Ações Sociais Cultura Desenvolvimento sustentável

Entreterimento Investimento financeiro $$$ Tecnologia

Flexibilidade Cultura Adaptabilidade

Integração de outros modais Cultura Adaptabilidade

Participação na criação de conteúdo Cultura Adaptabilidade

Atendimento presencial por semelhante Cultura Desenvolvimento sustentável

Identificação da primeira viagem Cultura Orientação por processos

Tratamento diferenciado Cultura Sentimento

Uma experiência pré embarque Investimento financeiro $ Tecnologia

Área de convivência exclusiva Cultura Adaptabilidade

Câmera de monitoramento Investimento financeiro $$$ Tecnologia

Rastreamento Investimento financeiro $$ Tecnologia

Fast Track Investimento financeiro $ Orientação por processos
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Apêndice B: Distribuição das categorias em cada um dos quadrantes 

 

Gráfico 11: Distribuição Eliminar 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores (2019) 

 

Gráfico 12: Distribuição Mitigar 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores (2019) 
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Gráfico 13: Distribuição Elevar 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores (2019) 

 

Gráfico 14: Criar 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores (2019) 

 

 


